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Amendamentul 128
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea programelor de depistare a 
bolii depinde de identificarea timpurie a
biomarkerilor de risc și de declanșare a 
bolii, iar utilizarea acestora depinde de 
testarea și validarea metodelor și 
programelor de depistare. Identificarea 
persoanelor și populațiilor cu un grad mare 
de risc de boală va permite elaborarea unor 
strategii personalizate, stratificate și 
colective pentru prevenirea eficientă și 
rentabilă a bolilor.

Dezvoltarea programelor de depistare a 
bolii depinde nu numai de identificarea 
biomarkerilor de stabilire precoce a 
riscurilor, ci și de identificarea căilor 
esențiale și de declanșare a bolii, iar 
utilizarea acestora depinde de testarea și 
validarea metodelor și programelor de 
depistare. Identificarea persoanelor și 
populațiilor cu un grad mare de risc de 
boală va permite elaborarea unor strategii 
personalizate, stratificate și colective 
pentru prevenirea eficientă și rentabilă a 
bolilor.

Or. en

Amendamentul 129
Peter Liese

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea programelor de depistare a 
bolii depinde de identificarea timpurie a
biomarkerilor de risc și de declanșare a 
bolii, iar utilizarea acestora depinde de 
testarea și validarea metodelor și 
programelor de depistare. Identificarea 
persoanelor și populațiilor cu un grad mare 
de risc de boală va permite elaborarea unor 
strategii personalizate, stratificate și 
colective pentru prevenirea eficientă și 
rentabilă a bolilor.

Dezvoltarea programelor de depistare a 
bolii depinde de identificarea  
biomarkerilor de stabilire precoce a 
riscurilor și de declanșare a bolii, iar 
utilizarea acestora depinde de testarea și 
validarea metodelor și programelor de 
depistare. Identificarea persoanelor și 
populațiilor cu un grad mare de risc de 
boală va permite elaborarea unor strategii 
personalizate, stratificate și colective 
pentru prevenirea eficientă și rentabilă a 
bolilor. În acest sens, se va acorda 
prioritate programelor de depistare a 
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bolilor în care prevenirea sau terapia 
pentru pacientul în cauză este disponibilă 
sau se poate dezvolta.  

Or. de

Justificare

Programele de depistare a bolilor, care nu aduc beneficii terapeutice sau preventive, nu 
reprezintă o soluție și creează probleme suplimentare, de exemplu în domeniul protecției 
datelor.

Amendamentul 130
Peter Liese, Richard Seeber

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2a. Abordarea cauzelor infertilității
Este nevoie de cercetare pentru a dezvolta 
o mai bună prevenire, diagnosticare și 
gestionare a tulburărilor care au legătură 
cu infertilitatea.  Cercetarea se va 
concentra pe domenii cum ar fi cauzele 
infertilității, inclusiv cele de origine fetală 
și alte tulburări înrudite.

Or. en

Amendamentul 131
Peter Liese, Cristian Silviu Bușoi, Richard Seeber

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2b. Contracepția pentru bărbați
Contracepția este realizată, în principal, 
prin metode care țin de responsabilitatea 
și care intră în sarcina femeilor.  În unele 
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cazuri, aceasta conduce la probleme 
grave, de exemplu efecte secundare și 
contraindicații. Din acest motiv, 
contracepția pentru bărbați ar trebui să 
reprezinte o prioritate.

Or. en

Amendamentul 132
Christel Schaldemose

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Populațiile umane sunt amenințate din 
infecțiile noi și emergente (inclusiv cele 
care decurg din schimbările climatice), de 
la rezistența la medicamente până la agenții 
patogeni existenți, precum și de alte 
consecințe directe și indirecte ale 
schimbărilor climatice. Ameliorarea 
metodelor de supraveghere, rețelele de 
avertizare rapidă, organizarea serviciilor de 
sănătate și campanii de sensibilizare sunt 
necesare pentru modelizarea epidemiilor, 
pentru o reacție eficientă în caz de 
pandemie, pentru reacțiile de răspuns la 
consecințele schimbărilor climatice, altele 
decât bolile infecțioase, precum sunt 
eforturile de menținere și sporire a 
capacităților de combatere a bolilor 
infecțioase rezistente la medicamente.

Populațiile umane sunt amenințate din 
infecțiile noi și emergente (inclusiv cele 
care decurg din schimbările climatice), de 
la rezistența la medicamente până la agenții 
patogeni existenți, precum și de alte 
consecințe directe și indirecte ale 
schimbărilor climatice. Ameliorarea 
metodelor de supraveghere, inclusiv  
supravegherea rezistenței la medicamente 
atât în medicina umană, cât și în cea 
veterinară, rețelele de avertizare rapidă, 
organizarea serviciilor de sănătate și 
campanii de sensibilizare sunt necesare 
pentru modelizarea epidemiilor, pentru o 
reacție eficientă în caz de pandemie, pentru 
reacțiile de răspuns la consecințele 
schimbărilor climatice, altele decât bolile 
infecțioase, precum sunt eforturile de 
menținere și sporire a capacităților de 
combatere a bolilor infecțioase rezistente la 
medicamente.

Or. da

Amendamentul 133
Vittorio Prodi
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Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este nevoie de o mai bună înțelegere a 
bolilor și a sănătății, la persoanele de toate 
vârstele, astfel încât să poată fi dezvoltate 
noi măsuri îmbunătățite de prevenire, 
diagnostic și tratament. Cercetarea 
interdisciplinară, transferabilă privind 
patofiziologia bolii este esențială pentru 
îmbunătățirea înțelegerii tuturor aspectelor 
privind procesele de boală, inclusiv o 
reclasificare a variației normale și a bolii 
bazată pe date moleculare și pentru a valida 
și utiliza rezultatele cercetărilor în aplicații
clinice.

Este nevoie de o mai bună înțelegere a 
bolilor și a sănătății, la persoanele de toate 
vârstele, astfel încât să poată fi dezvoltate 
noi măsuri îmbunătățite de prevenire, 
diagnostic și tratament. Cercetarea 
interdisciplinară, transferabilă privind
patofiziologia bolii folosind instrumente și 
abordări din biologia umană este esențială 
pentru îmbunătățirea înțelegerii tuturor 
aspectelor privind procesele de boală, 
inclusiv o reclasificare a variației normale 
și a bolii bazată pe date moleculare și 
pentru a valida și utiliza rezultatele 
cercetărilor în aplicații clinice.

Or. en

Amendamentul 134
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este nevoie de o mai bună înțelegere a 
bolilor și a sănătății, la persoanele de toate 
vârstele, astfel încât să poată fi dezvoltate 
noi măsuri îmbunătățite de prevenire, 
diagnostic și tratament. Cercetarea 
interdisciplinară, transferabilă privind 
patofiziologia bolii este esențială pentru 
îmbunătățirea înțelegerii tuturor aspectelor 
privind procesele de boală, inclusiv o
reclasificare a variației normale și a bolii 
bazată pe date moleculare și pentru a valida 
și utiliza rezultatele cercetărilor în aplicații 
clinice.

Este nevoie de o mai bună înțelegere a 
bolilor și a sănătății, la persoanele de toate 
vârstele, astfel încât să poată fi dezvoltate 
noi măsuri îmbunătățite de prevenire, 
diagnostic și tratament. Cercetarea 
interdisciplinară, transferabilă privind 
patofiziologia bolii este esențială pentru 
îmbunătățirea înțelegerii tuturor aspectelor 
privind procesele de boală, inclusiv o 
reclasificare a variației normale și a bolii 
bazată pe date moleculare și pentru a valida 
și utiliza rezultatele cercetărilor în aplicații 
clinice. Proiectele de cercetare 
translațională care vizează aplicarea 
descoperirilor din laborator mai rapid și 
mai eficient în practica medicală ar trebui 
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sprijinite în mod deosebit, în special în 
domeniile unde există o mare nevoie 
neîndeplinită în acest sens, cum ar fi 
hematologia/oncologia, bolile rare și 
rezistența antimicrobiană.

Or. sl

Amendamentul 135
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Susținerea cercetării va cuprinde și 
încurajarea dezvoltării și utilizării noilor 
instrumente și abordări în vederea generării 
datelor biomedicale și va include 
disciplinele „-omica”, precum și abordări 
medicale sistemice și de mare capacitate. 
Aceste activități vor necesita legături 
strânse între cercetarea științifică 
fundamentală și cercetarea clinică și 
studiile de cohortă pe termen lung (și 
domeniile de cercetare corespondente), 
astfel cum este descris mai sus. Legături 
strânse cu infrastructurile de cercetare și 
medicale (baze de date, biobănci etc.) vor 
fi, de asemenea, necesare, pentru 
standardizarea, depozitarea, utilizarea în 
comun și accesul la date, care sunt toate 
esențiale pentru maximizarea utilității 
datelor și pentru stimularea unor moduri 
mai inovatoare și mai eficiente de analizare 
și de combinare a seturilor de date.

Susținerea cercetării va cuprinde și 
încurajarea dezvoltării și utilizării noilor 
instrumente și abordări în vederea generării 
datelor biomedicale și va include 
disciplinele „-omica” bazate pe biologia 
umană, precum și abordări medicale 
sistemice și de mare capacitate. Aceste 
activități vor necesita legături strânse între 
cercetarea științifică fundamentală și 
cercetarea clinică și studiile de cohortă pe 
termen lung (și domeniile de cercetare 
corespondente), astfel cum este descris mai 
sus. Legături strânse cu infrastructurile de 
cercetare și medicale (baze de date, 
biobănci etc.) vor fi, de asemenea, 
necesare, pentru standardizarea, 
depozitarea, utilizarea în comun și accesul 
la date, care sunt toate esențiale pentru 
maximizarea utilității datelor și pentru 
stimularea unor moduri mai inovatoare și 
mai eficiente de analizare și de combinare 
a seturilor de date.

Or. en

Amendamentul 136
Christel Schaldemose
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Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Susținerea cercetării va cuprinde și 
încurajarea dezvoltării și utilizării noilor 
instrumente și abordări în vederea generării 
datelor biomedicale și va include 
disciplinele „-omica”, precum și abordări 
medicale sistemice și de mare capacitate. 
Aceste activități vor necesita legături 
strânse între cercetarea științifică 
fundamentală și cercetarea clinică și 
studiile de cohortă pe termen lung (și 
domeniile de cercetare corespondente), 
astfel cum este descris mai sus. Legături 
strânse cu infrastructurile de cercetare și 
medicale (baze de date, biobănci etc.) vor 
fi, de asemenea, necesare, pentru 
standardizarea, depozitarea, utilizarea în 
comun și accesul la date, care sunt toate 
esențiale pentru maximizarea utilității 
datelor și pentru stimularea unor moduri 
mai inovatoare și mai eficiente de analizare 
și de combinare a seturilor de date.

Susținerea cercetării va cuprinde și 
încurajarea dezvoltării și utilizării noilor 
instrumente și abordări în vederea generării 
datelor biomedicale și va include 
disciplinele „-omica”, precum și abordări 
medicale sistemice și de mare capacitate. 
Aceste activități vor necesita legături 
strânse între cercetarea științifică 
fundamentală și cercetarea clinică și 
studiile de cohortă pe termen lung (și 
domeniile de cercetare corespondente), 
astfel cum este descris mai sus. Legături 
strânse cu infrastructurile de cercetare și 
medicale (baze de date, biobănci etc.) vor 
fi, de asemenea, necesare, pentru 
standardizarea, depozitarea, utilizarea în 
comun și accesul liber la date primare, 
care sunt toate esențiale pentru 
maximizarea utilității datelor și pentru 
stimularea unor moduri mai inovatoare și 
mai eficiente de analizare și de combinare 
a seturilor de date.

Or. da

Amendamentul 137
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.4 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea medicinii personalizate 
pentru boli grave
Pentru ca tratamentele să devină mai 
eficiente, mai sigure și mai economice, 
medicina personalizată care drept scop să 
dezvolte noi strategii preventive și 
terapeutice care să se poată ajusta la 
cerințele grupului vizat de pacienți. 
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Factorii care influențează decizia 
terapeutică trebuie identificați, bine 
explicați și dezvoltați prin intermediul 
cercetării.

Or. en

Amendamentul 138
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este nevoie de vaccinuri mai eficiente de 
prevenire (sau intervenții preventive 
alternative) și programe de vaccinare 
bazate pe dovezi pentru o serie extinsă de 
boli. Aceasta se bazează pe o mai bună 
înțelegere a bolilor și a proceselor 
patologice și a epidemiilor ulterioare, și pe 
faptul că sunt întreprinse studii clinice și 
studii conexe.

Este nevoie să se sprijine dezvoltarea unor 
vaccinuri mai eficiente de prevenire și a 
unor programe de vaccinare bazate pe 
dovezi pentru o serie extinsă de boli, 
inclusiv pentru bolile legate de sărăcie, 
cum ar fi HIV/SIDA, tuberculoza, 
malaria și bolile neglijate. În mod similar, 
pot fi folosite cunoștințe despre principalii 
factori de risc în apariția bolilor, precum 
și informații din știința comportamentală 
pentru a crea strategii de prevenire 
eficiente care să abordeze acești factori de 
risc și care au drept scop să promoveze 
stilurile de viață sănătoase și importanța 
unei alimentații sănătoase. Aceasta are un 
potențial semnificativ de reducere a 
poverii reprezentate de bolile cronice, dar 
se bazează pe o mai bună înțelegere a 
bolilor și a proceselor patologice și a 
epidemiilor ulterioare și pe realizarea de 
studii clinice și studii conexe.

Or. sl

Amendamentul 139
Peter Liese

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.6 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

O mai bună înțelegere a sănătății, bolii și 
proceselor patologice la toate vârstele este 
necesară pentru dezvoltarea de diagnostice 
noi și mai eficiente. Vor fi puse la punct 
tehnologii inovatoare iar tehnologiile 
existente vor fi dezvoltate în vederea 
ameliorării semnificative a consecințelor 
bolii printr-un diagnostic mai incipient și 
mai exact și permițând un tratament mai 
bine adaptat pacientului.

O mai bună înțelegere a sănătății, bolii și 
proceselor patologice la toate vârstele este 
necesară pentru dezvoltarea de diagnostice 
noi și mai eficiente. Vor fi puse la punct 
tehnologii inovatoare iar tehnologiile 
existente vor fi dezvoltate în vederea 
ameliorării semnificative a consecințelor 
bolii printr-un diagnostic mai incipient și 
mai exact și permițând un tratament mai 
bine adaptat pacientului. În acest sens, se 
va acorda prioritate metodelor de 
diagnosticare în care sunt disponibile sau 
pot fi disponibile în viitorul apropiat 
măsuri de prevenire sau terapeutice 
pentru pacienții în cauză.

Or. de

Amendamentul 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O mai bună înțelegere a sănătății, bolii și 
proceselor patologice la toate vârstele este 
necesară pentru dezvoltarea de diagnostice 
noi și mai eficiente. Vor fi puse la punct 
tehnologii inovatoare iar tehnologiile 
existente vor fi dezvoltate în vederea 
ameliorării semnificative a consecințelor 
bolii printr-un diagnostic mai incipient și 
mai exact și permițând un tratament mai 
bine adaptat pacientului.

O mai bună înțelegere a sănătății, bolii și 
proceselor patologice la toate vârstele este 
necesară pentru dezvoltarea de diagnostice 
in vitro și imagistice noi și mai eficiente. 
Vor fi puse la punct tehnologii inovatoare 
iar tehnologiile existente vor fi dezvoltate 
în vederea ameliorării semnificative a 
consecințelor bolii printr-un diagnostic mai 
incipient și mai exact și permițând un 
tratament mai bine adaptat pacientului.

Or. en

Justificare

Prezenta propunere ar trebui să sprijine instrumentele de diagnosticare dovedite, care 
funcționează deja și care reprezintă un important domeniu pentru cercetare, instrumente care 
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evoluează pentru a reduce timpul de la apariția simptomelor până la diagnosticare.

Amendamentul 141
Theodoros Skylakakis

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este necesară susținerea îmbunătățirii 
tehnologiilor de sprijin transversale pentru 
medicamente, vaccinuri și alte abordări 
terapeutice, inclusiv transplantul de organe, 
terapia celulară și genică; îmbunătățirea 
reușitei procesului de dezvoltare a 
medicamentelor și vaccinurilor (inclusiv 
metode de înlocuire a testelor de securitate 
și eficacitate clasică, cum ar fi de exemplu, 
elaborarea de noi metode); dezvoltarea 
abordărilor medicinii regenerative, inclusiv 
abordări pe baza celulelor stem; 
dezvoltarea dispozitivelor și 
echipamentelor medicale și de asistență; 
menținerea și consolidarea capacității 
noastre de a combate bolile transmisibile, 
rare, grave și cronice și de a efectua 
intervenții medicale care depind de 
disponibilitatea medicamentelor 
antimicrobiene eficiente; și dezvoltarea de 
abordări globale complete pentru tratarea 
comorbidităților la toate vârstele și de 
evitare a supraconsumului de 
medicamente. Aceste îmbunătățiri vor 
facilita dezvoltarea unor tratamente noi, 
mai eficiente, eficace și durabile pentru 
boli și pentru gestionarea invalidității.

Este necesară susținerea îmbunătățirii 
tehnologiilor de sprijin transversale pentru 
medicamente, vaccinuri și alte abordări 
terapeutice, inclusiv transplantul de organe, 
terapia celulară și genică; îmbunătățirea 
reușitei procesului de dezvoltare a 
medicamentelor și vaccinurilor (inclusiv 
metode de înlocuire a testelor de securitate 
și eficacitate clasică, cum ar fi de exemplu, 
elaborarea de noi metode); dezvoltarea 
abordărilor medicinii regenerative, inclusiv 
abordări pe baza celulelor stem; 
dezvoltarea dispozitivelor și 
echipamentelor medicale și de asistență; 
menținerea și consolidarea capacității 
noastre de a combate bolile transmisibile, 
rare, grave și cronice și de a efectua 
intervenții medicale care depind de 
disponibilitatea medicamentelor 
antimicrobiene eficiente; promovarea unei 
utilizări mai eficiente și mai bune a 
instrumentelor de diagnosticare existente 
și a celor noi în lupta împotriva rezistenței 
antimicrobiene și dezvoltarea de abordări 
globale complete pentru tratarea 
comorbidităților la toate vârstele și de 
evitare a supraconsumului de 
medicamente. Aceste îmbunătățiri vor 
facilita dezvoltarea unor tratamente noi, 
mai eficiente, eficace și durabile pentru 
boli și pentru gestionarea invalidității.

Or. en
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Amendamentul 142
Peter Liese

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este necesară susținerea îmbunătățirii 
tehnologiilor de sprijin transversale pentru 
medicamente, vaccinuri și alte abordări 
terapeutice, inclusiv transplantul de organe, 
terapia celulară și genică; îmbunătățirea 
reușitei procesului de dezvoltare a 
medicamentelor și vaccinurilor (inclusiv 
metode de înlocuire a testelor de securitate 
și eficacitate clasică, cum ar fi de exemplu, 
elaborarea de noi metode); dezvoltarea 
abordărilor medicinii regenerative, inclusiv 
abordări pe baza celulelor stem; 
dezvoltarea dispozitivelor și 
echipamentelor medicale și de asistență; 
menținerea și consolidarea capacității 
noastre de a combate bolile transmisibile, 
rare, grave și cronice și de a efectua 
intervenții medicale care depind de 
disponibilitatea medicamentelor 
antimicrobiene eficiente; și dezvoltarea de 
abordări globale complete pentru tratarea 
comorbidităților la toate vârstele și de 
evitare a supraconsumului de 
medicamente. Aceste îmbunătățiri vor 
facilita dezvoltarea unor tratamente noi, 
mai eficiente, eficace și durabile pentru 
boli și pentru gestionarea invalidității.

Este necesară susținerea îmbunătățirii 
tehnologiilor de sprijin transversale pentru 
medicamente, vaccinuri și alte abordări 
terapeutice, inclusiv transplantul de organe, 
terapia celulară și genică, în special terapia 
cu celule stem adulte, terapia cu celule 
sangvine din cordonul ombilical și 
terapiile cu celule iPS; îmbunătățirea 
reușitei procesului de dezvoltare a 
medicamentelor și vaccinurilor (inclusiv 
metode de înlocuire a testelor de securitate 
și eficacitate clasică, cum ar fi de exemplu, 
elaborarea de noi metode); dezvoltarea 
abordărilor medicinii regenerative, inclusiv 
abordări pe baza celulelor stem; 
dezvoltarea dispozitivelor și 
echipamentelor medicale și de asistență; 
menținerea și consolidarea capacității 
noastre de a combate bolile transmisibile, 
rare, grave și cronice și de a efectua 
intervenții medicale care depind de 
disponibilitatea medicamentelor 
antimicrobiene eficiente; și dezvoltarea de 
abordări globale complete pentru tratarea 
comorbidităților la toate vârstele și de 
evitare a supraconsumului de 
medicamente.  Aceste îmbunătățiri vor 
facilita dezvoltarea unor tratamente noi, 
mai eficiente, eficace și durabile pentru 
boli și pentru gestionarea invalidității. Este 
nevoie să se dezvolte idei în domeniul 
medicinii regenerative, bazată în special 
pe celulele stem adulte, celulele sangvine 
din cordonul ombilical și celulele iPS.

Or. de
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Amendamentul 143
Peter Liese

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Studiile clinice sunt mijloacele de a 
transfera cunoștințele biomedicale la 
aplicarea pe pacienți și va fi oferit sprijinul 
în acest sens, precum și pentru 
îmbunătățirea practicii lor. Putem cita ca 
exemplu dezvoltarea unor mai bune 
metodologii care să permită axarea testelor 
pe grupurile de populație relevante, 
inclusiv cele care suferă de alte boli 
concomitente și/sau deja sub tratament, 
determinarea eficacității comparative a 
intervențiilor și soluțiilor, precum și 
recurgerea din ce în ce mai frecventă la 
baze de date și dosare medicale electronice 
ca surse de date pentru teste și transfer de 
cunoștințe. În mod similar, va fi furnizat 
sprijin pentru transferul de alte tipuri de 
intervenții, cum ar fi cele legate de viața 
independentă în medii reale.

Studiile clinice sunt mijloacele de a 
transfera cunoștințele biomedicale la 
aplicarea pe pacienți și va fi oferit sprijinul 
în acest sens, precum și pentru 
îmbunătățirea practicii lor. Putem cita ca 
exemplu dezvoltarea unor mai bune 
metodologii care să permită axarea testelor 
pe grupurile de populație relevante, 
inclusiv cele care suferă de alte boli 
concomitente și/sau deja sub tratament, 
determinarea eficacității comparative a 
intervențiilor și soluțiilor, precum și 
recurgerea din ce în ce mai frecventă la 
baze de date și dosare medicale electronice 
ca surse de date pentru teste și transfer de 
cunoștințe. În mod similar, va fi furnizat 
sprijin pentru transferul de alte tipuri de 
intervenții, cum ar fi cele legate de viața 
independentă în medii reale. Se va acorda 
o atenție deosebită testelor clinice pentru 
bolile rare și bolile copilăriei, inclusiv 
pentru bolile asociate cu moartea 
prematură.

Or. de

Justificare

Cooperarea europeană este deosebit de importantă în ceea ce privește bolile rare și bolile 
copilăriei, deoarece în statele membre la nivel individual nu se constată numărul necesar de 
cazuri și astfel nu există o arie adecvată pentru a acționa individual în acest domeniu.

Amendamentul 144
Christel Schaldemose

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.10 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Integrarea infrastructurilor și structurilor și 
surselor de informații (inclusiv cele 
provenite din studii pe cohorte, protocoale, 
colectarea datelor, indicatori, etc.), precum 
și standardizarea, interoperabilitatea, 
depozitarea, schimbul de și accesul la date, 
vor fi sprijinite, pentru a permite acestor 
date să fie valorificate în mod adecvat. Ar 
trebui să se acorde atenție prelucrării 
datelor, gestionării cunoștințelor, modelării 
și vizualizării.

Integrarea infrastructurilor și structurilor și 
surselor de informații (inclusiv cele 
provenite din studii pe cohorte, protocoale, 
colectarea datelor, indicatori, etc.), precum 
și standardizarea, interoperabilitatea, 
depozitarea, schimbul de și accesul liber la 
date primare, vor fi sprijinite, pentru a 
permite acestor date să fie valorificate în 
mod adecvat. Ar trebui să se acorde atenție 
prelucrării datelor, gestionării 
cunoștințelor, modelării și vizualizării.

Or. da

Amendamentul 145
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este nevoie să fie sprijinită dezvoltarea 
instrumentelor, metodelor și statisticilor 
științifice pentru evaluarea rapidă, precisă 
și predictivă a siguranței, eficacității și 
calității tehnologiilor din domeniul 
sănătății, inclusiv a noilor medicamente, 
produse biologice, terapii avansate și 
dispozitive medicale. Acest lucru este 
valabil, în special, pentru noile evoluții în 
domeniu, inclusiv cele referitoare la 
vaccinuri, terapii cu celule/țesuturi și gene, 
organe și transplanturi, fabricarea 
specializată, biobănci, noi dispozitive 
medicale, proceduri de 
diagnostic/tratament, teste genetice, 
interoperabilitate și e-sănătate, inclusiv 
aspectele de confidențialitate. În mod 
similar, este nevoie de sprijin în favoarea 
unor metodologii îmbunătățite de evaluare 
a riscurilor, de abordări de testare și de 
strategii referitoare la mediu și sănătate.

Este nevoie să fie sprijinită dezvoltarea 
instrumentelor, metodelor și statisticilor 
științifice pentru evaluarea rapidă, precisă 
și predictivă a siguranței, eficacității și 
calității tehnologiilor din domeniul 
sănătății, inclusiv a noilor medicamente, 
produse biologice, terapii avansate și 
dispozitive medicale. Acest lucru este 
valabil, în special, pentru noile evoluții în 
domeniu, inclusiv cele referitoare la 
vaccinuri, terapii cu celule/țesuturi și gene, 
organe și transplanturi, fabricarea 
specializată, biobănci, noi dispozitive 
medicale, proceduri de 
diagnostic/tratament, teste genetice, 
interoperabilitate, telemedicină și e-
sănătate, inclusiv aspectele de 
confidențialitate. În mod similar, este 
nevoie de sprijin în favoarea unor 
metodologii îmbunătățite de evaluare a 
riscurilor, de abordări de testare și de 
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Există, de asemenea, necesitatea de a 
sprijini dezvoltarea de metode relevante
pentru a sprijini evaluarea aspectelor etice 
ale domeniilor menționate anterior.

strategii referitoare la mediu și sănătate.
Există, de asemenea, necesitatea de a 
sprijini dezvoltarea de metode relevante 
pentru a sprijini evaluarea aspectelor etice 
ale domeniilor menționate anterior.

Or. sl

Amendamentul 146
Carl Schlyter

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este nevoie să fie sprijinită dezvoltarea 
instrumentelor, metodelor și statisticilor 
științifice pentru evaluarea rapidă, precisă 
și predictivă a siguranței, eficacității și 
calității tehnologiilor din domeniul 
sănătății, inclusiv a noilor medicamente, 
produse biologice, terapii avansate și 
dispozitive medicale. Acest lucru este 
valabil, în special, pentru noile evoluții în 
domeniu, inclusiv cele referitoare la 
vaccinuri, terapii cu celule/țesuturi și gene, 
organe și transplanturi, fabricarea 
specializată, biobănci, noi dispozitive 
medicale, proceduri de 
diagnostic/tratament, teste genetice, 
interoperabilitate și e-sănătate, inclusiv 
aspectele de confidențialitate. În mod 
similar, este nevoie de sprijin în favoarea 
unor metodologii îmbunătățite de evaluare 
a riscurilor, de abordări de testare și de 
strategii referitoare la mediu și sănătate. 
Există, de asemenea, necesitatea de a 
sprijini dezvoltarea de metode relevante 
pentru a sprijini evaluarea aspectelor etice 
ale domeniilor menționate anterior.

Este nevoie să fie sprijinită dezvoltarea 
instrumentelor, metodelor și statisticilor 
științifice pentru evaluarea rapidă, precisă 
și predictivă a siguranței, eficacității și 
calității tehnologiilor din domeniul 
sănătății, inclusiv a noilor medicamente, 
produse biologice, terapii avansate și 
dispozitive medicale. Acest lucru este 
valabil, în special, pentru noile evoluții în 
domeniu, inclusiv cele referitoare la 
vaccinuri, terapii cu celule/țesuturi și gene, 
organe și transplanturi, fabricarea 
specializată, biobănci, noi dispozitive 
medicale, proceduri de 
diagnostic/tratament, teste genetice, 
interoperabilitate și e-sănătate, inclusiv 
aspectele de confidențialitate. În mod 
similar, este nevoie de sprijin în favoarea 
unor metodologii moderne de evaluare a 
riscurilor, de abordări de testare și de 
strategii de evaluare a substanțelor 
chimice în ceea ce privește efectele lor 
asupra mediului și sănătății. Există, de 
asemenea, necesitatea de a sprijini 
dezvoltarea de metode relevante pentru a 
sprijini evaluarea aspectelor etice ale 
domeniilor menționate anterior.

Or. en
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Justificare

Activitățile de cercetare din UE ar trebui să promoveze schimbarea de paradigmă ce 
caracterizează cercetarea biomedicală și testarea toxicității, astfel încât să se renunțe la 
testele pe animale în folosul metodelor de testare moderne caracteristice secolului 21.
Evoluțiile din biologia moleculară, biotehnologie și din alte domenii pregătesc terenul pentru 
ameliorarea considerabilă a modului în care cercetătorii pot evalua riscurile pe care le 
prezintă pentru sănătate substanțele chimice cu potențial toxic. Aceste evoluții pot accelera 
testarea toxicității, o pot face mai puțin costisitoare și mai relevantă pentru expunerea 
umană.

Amendamentul 147
Edite Estrela

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt necesare o cercetare și o inovare 
avansate și aplicate, cu caracter 
multidisciplinar, în colaborare cu științe 
comportamentale, gerontologice, digitale și 
altele, pentru a găsi soluții rentabile și ușor 
de utilizat în vederea asigurării unui mod 
de viață activ, independent și asistat (la 
domiciliu, locul de muncă, etc.) pentru 
persoanele în vârstă și persoanele cu 
handicap. Acest lucru este valabil într-o 
varietate de situații și pentru tehnologii și 
sisteme și servicii care îmbunătățesc 
calitatea vieții și funcționalitatea umană, 
inclusiv tehnologii de asistare a mobilității 
inteligente și personalizate, robotica de 
servicii și socială, mediile de asistență 
pentru autonomie. Vor fi sprijinite 
cercetarea și inovarea pilot pentru a evalua 
punerea în aplicare și preluarea la o scară 
mai largă de soluții.

Sunt necesare o cercetare și o inovare 
avansate și aplicate, cu caracter 
multidisciplinar, în colaborare cu științe 
comportamentale, gerontologice, digitale și 
altele, pentru a găsi soluții rentabile și ușor 
de utilizat în vederea asigurării unui mod 
de viață activ, independent și asistat (la 
domiciliu, locul de muncă, etc.) pentru 
persoanele în vârstă și persoanele cu 
handicap. Acest lucru este valabil într-o 
varietate de situații și pentru tehnologii și 
sisteme și servicii care îmbunătățesc 
calitatea vieții și funcționalitatea umană, 
inclusiv tehnologii de asistare a mobilității 
inteligente și personalizate, robotica de 
servicii și socială, mediile de asistență 
pentru autonomie. Vor fi sprijinite 
cercetarea și inovarea pilot pentru a evalua 
punerea în aplicare și preluarea la o scară 
mai largă de soluții, acordându-se 
prioritate proiectelor care implică cetățeni 
afectați de aceste condiții.

Or. en
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Amendamentul 148
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt necesare o cercetare și o inovare 
avansate și aplicate, cu caracter 
multidisciplinar, în colaborare cu științe 
comportamentale, gerontologice, digitale și 
altele, pentru a găsi soluții rentabile și ușor 
de utilizat în vederea asigurării unui mod 
de viață activ, independent și asistat (la 
domiciliu, locul de muncă, etc.) pentru 
persoanele în vârstă și persoanele cu 
handicap. Acest lucru este valabil într-o 
varietate de situații și pentru tehnologii și 
sisteme și servicii care îmbunătățesc 
calitatea vieții și funcționalitatea umană, 
inclusiv tehnologii de asistare a mobilității 
inteligente și personalizate, robotica de 
servicii și socială, mediile de asistență 
pentru autonomie. Vor fi sprijinite 
cercetarea și inovarea pilot pentru a evalua 
punerea în aplicare și preluarea la o scară 
mai largă de soluții.

Sunt necesare o cercetare și o inovare 
avansate și aplicate, cu caracter 
multidisciplinar, în colaborare cu științe 
comportamentale, gerontologice, digitale și 
altele, pentru a găsi soluții rentabile și ușor 
de utilizat în vederea asigurării unui mod 
de viață activ, independent și asistat (la 
domiciliu, locul de muncă, etc.) pentru 
persoanele în vârstă și persoanele cu 
handicap. Acest lucru este valabil într-o 
varietate de situații și pentru tehnologii și 
sisteme și servicii care îmbunătățesc 
calitatea vieții și funcționalitatea umană, 
inclusiv tehnologii de asistare a mobilității 
inteligente și personalizate, robotica de 
servicii și socială, mediile de asistență 
pentru autonomie, fără a compromite 
capacitățile de relaționare și calitatea 
interacțiunilor sociale ale pacienților și 
persoanelor care primesc asistență.. Vor fi 
sprijinite cercetarea și inovarea pilot pentru 
a evalua punerea în aplicare și preluarea la 
o scară mai largă de soluții.

Or. en

Amendamentul 149
Edite Estrela

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

A da posibilitatea persoanelor să-și 
îmbunătățească și să-și gestioneze 
sănătatea pe tot parcursul vieții va duce la 
economii de costuri pentru sistemele de 

A da posibilitatea persoanelor să-și 
îmbunătățească și să-și gestioneze 
sănătatea pe tot parcursul vieții va duce la 
economii de costuri pentru sistemele de 
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sănătate prin facilitarea gestionării bolilor 
cronice în afara instituțiilor și va 
îmbunătăți rezultatele în domeniul 
sănătății. Este necesară în acest sens 
cercetarea în domeniul modelelor 
comportamentale și sociale, atitudinilor 
sociale și aspirațiilor în legătură cu 
tehnologiile de asistență medicală 
personalizată, instrumentelor mobile și/sau 
portabile, dezvoltării de noi metode de 
diagnostic și servicii personalizate, care 
promovează un stil de viață sănătos, 
bunăstarea, auto-îngrijirea, îmbunătățirea 
interacțiunii profesionale dintre 
cetățean/profesioniștii din domeniul 
sănătății, programe personalizate de 
gestionare a bolilor și invalidității, precum 
și sprijinul pentru infrastructurile cognitive.

sănătate prin facilitarea gestionării bolilor 
cronice în afara instituțiilor și va 
îmbunătăți rezultatele în domeniul 
sănătății. Este necesară în acest sens 
cercetarea în domeniul modelelor 
comportamentale și sociale, atitudinilor 
sociale și aspirațiilor în legătură cu 
tehnologiile de asistență medicală 
personalizată, instrumentelor mobile și/sau 
portabile, dezvoltării de noi metode de 
diagnostic, de soluții de îngrijire și de
servicii personalizate de reabilitare, care 
promovează un stil de viață sănătos, 
bunăstarea, auto-îngrijirea, îmbunătățirea 
interacțiunii profesionale dintre 
cetățean/profesioniștii din domeniul 
sănătății, programe personalizate de 
gestionare a bolilor și invalidității, precum 
și sprijinul pentru infrastructurile cognitive.

Or. en

Amendamentul 150
Antonyia Parvanova

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

A da posibilitatea persoanelor să-și 
îmbunătățească și să-și gestioneze 
sănătatea pe tot parcursul vieții va duce la 
economii de costuri pentru sistemele de 
sănătate prin facilitarea gestionării bolilor 
cronice în afara instituțiilor și va 
îmbunătăți rezultatele în domeniul 
sănătății. Este necesară în acest sens 
cercetarea în domeniul modelelor 
comportamentale și sociale, atitudinilor 
sociale și aspirațiilor în legătură cu 
tehnologiile de asistență medicală 
personalizată, instrumentelor mobile și/sau 
portabile, dezvoltării de noi metode de 
diagnostic și servicii personalizate, care 
promovează un stil de viață sănătos, 

A da posibilitatea persoanelor să-și 
înțeleagă, să-și îmbunătățească și să-și 
gestioneze sănătatea pe tot parcursul vieții 
va duce la economii de costuri pentru 
sistemele de sănătate, permițându-le să își 
mențină sănătatea și să prevină bolile, și 
va permite gestionarea bolilor cronice în 
afara instituțiilor și va îmbunătăți 
rezultatele în domeniul sănătății. Este 
necesară în acest sens cercetarea în 
domeniul educației pentru sănătate, al 
intervențiilor la nivelul sănătății publice, 
al modelelor comportamentale și sociale, 
atitudinilor sociale și aspirațiilor în legătură 
cu tehnologiile de asistență medicală 
personalizată, instrumentelor mobile și/sau 
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bunăstarea, auto-îngrijirea, îmbunătățirea 
interacțiunii profesionale dintre 
cetățean/profesioniștii din domeniul 
sănătății, programe personalizate de 
gestionare a bolilor și invalidității, precum 
și sprijinul pentru infrastructurile cognitive.

portabile, dezvoltării de noi metode de 
diagnostic și servicii personalizate, care 
promovează un stil de viață sănătos, 
bunăstarea, auto-îngrijirea, îmbunătățirea 
interacțiunii profesionale dintre 
cetățean/profesioniștii din domeniul 
sănătății, programe personalizate de 
gestionare a bolilor și invalidității, precum 
și sprijinul pentru infrastructurile cognitive.

Or. en

Amendamentul 151
Edite Estrela

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul acordat gestionării bolilor cronice 
din afara instituțiilor depinde, de asemenea, 
de îmbunătățirea cooperării între furnizorii 
de sănătate și îngrijirea socială sau 
informală. Cercetarea și aplicațiile 
inovatoare vor fi sprijinite în procesul de 
luare a deciziilor bazat pe procesarea 
distribuită a informațiilor și pentru 
furnizarea de probe pentru implementări pe 
scară largă și comercializarea pe piață de 
soluții noi, inclusiv serviciile de sănătate la 
distanță și asistența medicală la distanță 
interoperabile. Cercetarea și inovarea 
pentru o mai bună organizare a furnizării 
de servicii de sănătate pe termen lung vor 
fi, de asemenea, sprijinite.

Sprijinul acordat gestionării bolilor cronice 
în interiorul și în afara instituțiilor 
depinde, de asemenea, de îmbunătățirea 
cooperării între furnizorii de sănătate și 
îngrijirea socială sau informală. Cercetarea 
și aplicațiile inovatoare vor fi sprijinite în 
procesul de luare a deciziilor bazat pe 
procesarea distribuită a informațiilor și 
pentru furnizarea de probe pentru 
implementări pe scară largă și 
comercializarea pe piață de soluții noi, 
inclusiv serviciile de sănătate la distanță și 
asistența medicală la distanță 
interoperabile. Cercetarea cu privire la 
organizarea și furnizarea de servicii de 
sănătate va fi sprijinită pentru a promova 
o mai bună integrare și coordonare între 
personalul medical și serviciile medicale, 
ceea ce, printre altele, va facilita 
transferul timpuriu al pacienților de la 
medicii generaliști la specialiști pentru o 
mai bună gestionare a bolilor. Cercetarea 
și inovarea pentru o mai bună organizare a 
furnizării de servicii de sănătate pe termen 
lung vor fi, de asemenea, sprijinite.
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Amendamentul 152
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este necesară sprijinirea dezvoltării 
evaluării tehnologiilor din domeniul 
sănătății și a economiei sănătății, precum și 
în culegerea de probe și difuzarea de bune 
practici și tehnologii și soluții inovatoare în 
sectorul asistenței medicale, inclusiv a 
aplicațiilor TIC și e-sănătate. Vor fi 
susținute analizele comparative ale 
reformelor sistemelor de sănătate publică 
în Europa și în țările terțe, precum și 
evaluările impactului economic și social pe 
termen mediu și lung. Vor fi susținute 
analize ale nevoilor viitoare de forță de 
muncă în domeniul sănătății, atât în ceea ce 
privește efectivele, cât și competențele 
necesare în ceea ce privește noile modele 
de îngrijire. Vor fi susținute cercetările 
privind evoluția inegalităților în materie de 
sănătate, interacțiunea acestora cu alte 
inegalități economice și sociale și eficiența 
politicilor care vizează reducerea acestora 
în Europa și în afara acesteia. În fine, este 
necesar să se faciliteze evaluarea soluțiilor 
în domeniul siguranței pacienților și a 
sistemelor de asigurare a calității, inclusiv 
rolul pacienților privind siguranța și 
calitatea îngrijirii medicale.

Este necesară sprijinirea dezvoltării 
evaluării tehnologiilor din domeniul 
sănătății și a economiei sănătății. Este, de 
asemenea, necesar să se sprijine 
cercetarea pentru a găsi noi modalități de 
furnizare a serviciilor medicale, 
modalități mai eficiente și mai eficace și 
care ar putea reprezenta baza pentru 
reforme ale sistemelor naționale de 
sănătate, precum și să se culeagă probe și 
să se difuzeze cele mai bune practici și 
tehnologii și soluții inovatoare în sectorul 
asistenței medicale, inclusiv a aplicațiilor 
TIC și e-sănătate.  Vor fi susținute 
analizele comparative ale reformelor 
sistemelor de sănătate publică în Europa și 
în țările terțe, precum și evaluările 
impactului economic și social pe termen 
mediu și lung, precum și rezultatele 
acestora în ceea ce privește eficiența și 
eficacitatea sistemelor de sănătate 
publică. Vor fi susținute analize ale 
nevoilor viitoare de forță de muncă în 
domeniul sănătății, atât în ceea ce privește 
efectivele, cât și competențele necesare în 
ceea ce privește noile modele de îngrijire. 
Vor fi susținute cercetările privind evoluția 
inegalităților în materie de sănătate, 
interacțiunea acestora cu alte inegalități 
economice și sociale și eficiența politicilor 
care vizează reducerea acestora în Europa 
și în afara acesteia. În fine, este necesar să 
se faciliteze evaluarea soluțiilor în 
domeniul siguranței pacienților și a 
sistemelor de asigurare a calității, inclusiv 
rolul pacienților privind siguranța și 
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calitatea îngrijirii medicale.

Or. en

Amendamentul 153
Alda Sousa

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.16 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ar trebui să se aloce o finanțare adecvată 
pentru domeniile de cercetare legate 
direct de faza ulterioară diagnosticării, în 
special în cazul bolilor precum cancerul, 
bolile cardiovasculare și respiratorii, 
precum și pentru îmbunătățirea calității 
vieții.

Or. pt

Amendamentul 154
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Securitate alimentară, agricultură 
durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie

2. Siguranță alimentară, alimentație 
sănătoasă și securitate alimentară, 
agricultură durabilă, cercetare marină și 
montană și bioeconomie;

Or. sl

Amendamentul 155
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Securitate alimentară, agricultură 
durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie

2. Securitate și siguranță alimentară, 
agricultură durabilă, cercetare marină și 
maritimă și bioeconomie

Or. en

Amendamentul 156
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2.1 – subpunctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul necesar de cunoștințe, instrumente, 
servicii și inovații sunt necesare pentru a 
sprijini o agricultură și sisteme forestiere 
mai productive, mai eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și 
rezistente care să furnizeze cantități 
suficiente de alimente, hrană pentru 
animale, biomasă și alte materii prime, 
precum și servicii ecosistemice, 
contribuind în același timp la prosperitatea 
comunităților rurale. Cercetarea și inovarea 
vor oferi opțiuni pentru integrarea 
obiectivelor agronomice și de mediu în 
producția durabilă, astfel: creșterea 
productivității și eficienței resurselor din 
agricultură; reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră (GES); reducerea scurgerilor 
de nutrienți din terenurile cultivate în 
mediile terestre și acvatice; scăderea 
dependenței de importurile de proteine de 
origine vegetală în Europa; mărirea 
nivelului biodiversității în sistemele de 
producție primară.

Nivelul necesar de cunoștințe, instrumente, 
servicii și inovații sunt necesare pentru a 
sprijini o agricultură și sisteme forestiere 
mai productive, mai eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și 
rezistente care să furnizeze cantități 
suficiente de alimente, hrană pentru 
animale, biomasă și alte materii prime, 
precum și servicii ecosistemice, 
contribuind în același timp la prosperitatea 
comunităților rurale. Cercetarea și inovarea 
vor oferi opțiuni pentru integrarea 
obiectivelor agronomice și de mediu într-o
producție mai durabilă, cum ar fi: 
ameliorarea potențialului genetic al 
plantelor de a se adapta mai bine la 
stresul biotic și abiotic; creșterea 
productivității și eficienței resurselor din 
agricultură; reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră (GES); creșterea eficienței 
nutrienților și a utilizării apei; scăderea 
dependenței de importurile de proteine de 
origine vegetală în Europa; mărirea 
nivelului biodiversității în sistemele de 
producție primară.

Or. en
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Justificare

„Astfel” se înlocuiește cu „cum ar fi” pentru o exprimare mai puțin restrictivă, mai pozitivă 
și mai amplă.

Amendamentul 157
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2.1 – subpunctul 2.1.1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1.1. Creșterea eficienței producției și 
combaterea efectelor schimbărilor 
climatice, asigurând, în același timp, 
durabilitatea și reziliența

2.1.1. Creșterea eficienței producției, a 
calității și siguranței alimentelor și 
combaterea efectelor schimbărilor 
climatice, asigurând, în același timp, 
durabilitatea și reziliența

Or. en

Justificare

Calitatea și siguranța alimentelor, care se referă, de exemplu, la sănătatea plantelor, la 
caracteristici senzoriale și nutriționale (vitamine, micronutrienți).

Amendamentul 158
Julie Girling

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2.1 – subpunctul 2.1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi urmărite abordări multidisciplinare 
pentru a ameliora performanța plantelor, 
animalelor, micro-organismelor, asigurând, 
în același timp, utilizarea eficientă a 
resurselor (apă, substanțe nutritive, 
energie) și integritatea ecologică a zonelor 
rurale. Se va pune accentul pe sisteme de 
producție și pe practici agronomice 
integrate și diverse, inclusiv pe utilizarea 
tehnologiilor de precizie și pe strategii de 
intensificare ecologică care să aducă 

Vor fi urmărite abordări multidisciplinare 
pentru a ameliora performanța plantelor, 
animalelor, micro-organismelor, asigurând, 
în același timp, utilizarea eficientă a 
resurselor (apă, substanțe nutritive, 
energie) și integritatea ecologică a zonelor 
rurale. Se va pune accentul pe sisteme de 
producție și pe practici agronomice 
integrate și diverse, inclusiv pe utilizarea 
tehnologiilor de precizie și pe strategii de 
intensificare ecologică care să aducă 
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beneficii atât agriculturii convenționale cât 
și agriculturii biologice. Ameliorarea 
genetică a plantelor și a animalelor pentru a 
obține caracteristici de adaptare și 
productivitate va avea nevoie de toate 
abordările adecvate ale reproducției 
convenționale și moderne și de o mai bună 
utilizare a resurselor genetice. O atenție 
deosebită va fi acordată gestionării 
solurilor în exploatație pentru creșterea 
fertilității terenurilor ca bază pentru 
productivitatea recoltelor. Sănătatea 
animalelor și plantelor va fi promovată și 
vor fi dezvoltate în continuare măsuri 
integrate de combatere a 
bolilor/dăunătorilor. Strategii de eradicare 
a bolilor animalelor, inclusiv zoonozele, 
vor fi abordate odată cu cercetările în 
domeniul rezistenței antimicrobiene. 
Studierea efectelor practicilor privind 
bunăstarea animalelor va contribui la 
abordarea preocupărilor societale. 
Domeniile enumerate mai sus vor fi 
susținute de mai multe cercetări 
fundamentale pentru a adresa întrebări 
biologice relevante, precum și pentru a 
sprijini elaborarea și punerea în aplicare a 
politicilor Uniunii.

beneficii atât agriculturii convenționale cât 
și agriculturii biologice. Ameliorarea 
genetică a plantelor și a animalelor pentru a 
obține caracteristici de adaptare și 
productivitate va avea nevoie de toate 
abordările adecvate ale reproducției 
convenționale și moderne și de o mai bună 
utilizare a resurselor genetice. O atenție 
deosebită va fi acordată gestionării 
solurilor în exploatație pentru creșterea 
fertilității terenurilor ca bază pentru 
productivitatea recoltelor. Sănătatea 
animalelor și plantelor va fi promovată și 
vor fi dezvoltate în continuare măsuri 
integrate de combatere a 
bolilor/dăunătorilor. Strategii de eradicare 
a bolilor animalelor, inclusiv zoonozele, 
vor fi abordate odată cu cercetările în 
domeniul rezistenței antimicrobiene. 
Studierea efectelor practicilor privind 
bunăstarea animalelor va răspunde atât 
preocupărilor logistice și practice ale 
utilizatorilor comerciali, cât și 
preocupărilor societale ale cetățenilor UE.
Domeniile enumerate mai sus vor fi 
susținute de mai multe cercetări 
fundamentale pentru a adresa întrebări 
biologice relevante, precum și pentru a 
sprijini elaborarea și punerea în aplicare a 
politicilor Uniunii.

Or. en

Amendamentul 159
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1.2. Furnizarea de servicii ecosistemice 
și de bunuri publice

2.1.2. Consolidarea multifuncționalității 
agriculturii, inclusiv a serviciilor 
ecosistemice și a bunurilor publice

Or. en
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Justificare

Multifuncționalitatea ca o abordare cuprinzătoare care să combine utilizarea agriculturii cu 
serviciile ecosistemice; pentru concordanță cu politica agricolă comună și cu programele de 
cercetare.

Amendamentul 160
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agricultura și silvicultura sunt sisteme 
unice care furnizează produse comerciale, 
dar și bunuri publice societale dintr-o gamă 
mai largă (inclusiv valori culturale și de 
divertisment) și servicii ecologice 
importante, cum ar fi biodiversitatea 
funcțională și in situ, polenizarea, 
redistribuirea apei, peisajul, reducerea 
eroziunii și captarea carbonului/reducerea 
efectelor emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Activitățile de cercetare vor sprijini 
asigurarea acestor bunuri și servicii 
publice, prin furnizarea de soluții de 
gestionare, instrumente de asistență 
decizională și evaluarea valorii 
necomerciale a acestora. Chestiuni 
specifice care trebuie abordate includ 
identificarea sistemelor de 
agricultură/silvicultură și modelele de 
peisaj care pot atinge aceste obiective. 
Trecerea la o gestionare activă a sistemelor 
agricole – inclusiv utilizarea de tehnologii 
și schimbarea practicilor – va spori 
capacitatea de reducere a efectelor 
emisiilor de GES și capacitatea de adaptare 
a sectorului agriculturii la efectele negative 
ale schimbărilor climatice.

Agricultura și silvicultura sunt sisteme 
unice care furnizează produse comerciale, 
dar și bunuri publice societale dintr-o gamă 
mai largă (inclusiv valori culturale și de 
divertisment) și servicii ecologice 
importante, cum ar fi biodiversitatea 
funcțională și in situ, polenizarea, 
redistribuirea apei, peisajul, reducerea 
eroziunii și captarea carbonului/reducerea 
efectelor emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Activitățile de cercetare vor sprijini 
asigurarea acestor bunuri și servicii 
publice, prin furnizarea de soluții de 
gestionare, instrumente de asistență 
decizională și evaluarea valorii 
necomerciale a acestora. Chestiuni 
specifice care trebuie abordate includ 
identificarea sistemelor de 
agricultură/silvicultură și modelele de 
peisaj care pot atinge aceste obiective. Vor 
fi abordate evaluarea socio-economică și 
comparativă a sistemelor de 
agricultură/silvicultură și performanța 
acestora în ceea ce privește durabilitatea. 
[ST1] [ST1] Propoziție care provine din 
amendamentul 12. Trecerea la o 
gestionare activă a sistemelor agricole –
inclusiv utilizarea de tehnologii și 
schimbarea practicilor – va spori 
capacitatea de reducere a efectelor 
emisiilor de GES și capacitatea de adaptare 
a sectorului agriculturii la efectele negative 
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ale schimbărilor climatice. De exemplu, 
biotehnologia poate îmbunătăți utilizarea 
eficientă a resurselor agricole și forestiere 
europene existente printr-o mai bună 
înțelegere a sistemelor biologice și oferind 
o gamă largă de instrumente pentru a 
crește durabilitatea și productivitatea 
agriculturii și silviculturii.  Biotehnologia 
asigură, de asemenea, cantități suficiente 
de hrană și furaje, esențiale având în 
vedere turbulențele trecute și viitoare de 
pe piețele mondiale. Combinarea 
avantajelor diferitelor tehnologii agricole 
ar trebui încurajată pentru a realiza un 
beneficiul real pentru sănătatea umană și 
pentru mediu.

Or. en

Amendamentul 161
Glenis Willmott

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2.2 – subpunctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trebuie să fie abordate nevoile 
consumatorilor de produse alimentare la 
prețuri accesibile, sigure și sănătoase, 
analizând în același timp impactul 
comportamentului în materie de consum 
alimentar și al producției de produse 
alimentare și hrană pentru animale asupra 
sănătății umane și a ecosistemului în 
ansamblu. Vor fi evaluate securitatea și 
siguranța alimentelor și a hranei pentru 
animale, competitivitatea industriei 
agroalimentare europene, precum și 
durabilitatea producției și ofertei de 
produse alimentare, acoperind întregul lanț 
alimentar și serviciile conexe, fie 
convenționale sau organice, de la producția 
primară la consum. Această abordare va 
contribui la (a) atingerea obiectivului de 
siguranță și securitate a produselor 

Trebuie să fie abordate nevoile 
consumatorilor de produse alimentare la 
prețuri accesibile, sigure și sănătoase, 
analizând în același timp impactul 
comportamentului în materie de consum 
alimentar și al producției de produse 
alimentare și hrană pentru animale asupra 
sănătății umane și a ecosistemului în 
ansamblu. Vor fi evaluate securitatea și 
siguranța alimentelor și a hranei pentru 
animale, competitivitatea industriei 
agroalimentare europene, precum și 
durabilitatea producției și ofertei de 
produse alimentare, acoperind întregul lanț 
de aprovizionare cu alimente și serviciile 
conexe, fie convenționale sau organice, de 
la producția primară la consum. Această 
abordare va contribui la (a) atingerea 
obiectivului de siguranță și securitate a 
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alimentare pentru toți europenii și 
eradicarea foametei în lume (b) reducerea 
sarcinii bolilor legate de alimente și 
alimentație prin promovarea tranziției către 
alimentații sănătoase și durabile, prin 
educarea consumatorilor și inovațiile în 
industria alimentară (c) reducerea 
consumului de apă și de energie în 
procesarea alimentelor, transport și 
distribuție și (d) reducerea deșeurilor 
alimentare cu 50% până în 2030.

produselor alimentare pentru toți europenii 
și eradicarea foametei în lume (b) 
reducerea sarcinii bolilor legate de 
alimente și alimentație prin promovarea 
tranziției către alimentații sănătoase și 
durabile, prin educarea consumatorilor, 
creșterea accesului la alimente hrănitoare
și inovațiile în industria alimentară (c) 
reducerea consumului de apă și de energie 
în producerea alimentelor, transport și 
distribuție și (d) reducerea deșeurilor 
alimentare cu 50% până în 2030.

Or. en

Amendamentul 162
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2.2 – subpunctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trebuie să fie abordate nevoile 
consumatorilor de produse alimentare la 
prețuri accesibile, sigure și sănătoase, 
analizând în același timp impactul 
comportamentului în materie de consum 
alimentar și al producției de produse 
alimentare și hrană pentru animale asupra 
sănătății umane și a ecosistemului în 
ansamblu. Vor fi evaluate securitatea și 
siguranța alimentelor și a hranei pentru 
animale, competitivitatea industriei 
agroalimentare europene, precum și 
durabilitatea producției și ofertei de 
produse alimentare, acoperind întregul lanț 
alimentar și serviciile conexe, fie 
convenționale sau organice, de la producția 
primară la consum. Această abordare va 
contribui la (a) atingerea obiectivului de 
siguranță și securitate a produselor 
alimentare pentru toți europenii și
eradicarea foametei în lume (b) reducerea 
sarcinii bolilor legate de alimente și 
alimentație prin promovarea tranziției către 

Trebuie să fie abordate nevoile 
consumatorilor de produse alimentare la 
prețuri accesibile, sigure și sănătoase, 
analizând în același timp impactul 
comportamentului în materie de consum 
alimentar și al producției de produse 
alimentare și hrană pentru animale asupra 
sănătății umane și a ecosistemului în 
ansamblu. Vor fi evaluate securitatea și 
siguranța alimentelor și a hranei pentru 
animale, competitivitatea industriei 
agroalimentare europene, precum și 
durabilitatea producției și ofertei de 
produse alimentare, acoperind întregul lanț 
alimentar și serviciile conexe, fie 
convenționale, intensive în mod durabil
sau organice, de la producția primară la 
consum. Această abordare va contribui la 
(a) atingerea obiectivului de siguranță și 
securitate a produselor alimentare pentru 
toți europenii și eradicarea foametei în 
lume (b) reducerea sarcinii bolilor legate 
de alimente și alimentație prin promovarea 
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alimentații sănătoase și durabile, prin 
educarea consumatorilor și inovațiile în 
industria alimentară (c) reducerea 
consumului de apă și de energie în 
procesarea alimentelor, transport și 
distribuție și (d) reducerea deșeurilor 
alimentare cu 50% până în 2030.

tranziției către alimentații sănătoase și 
durabile, prin educarea consumatorilor și 
inovațiile în industria agro-alimentară (c) 
reducerea consumului de apă și de energie 
în procesarea alimentelor, transport și 
distribuție și (d) reducerea deșeurilor 
alimentare cu 50% până în 2030.

Or. en

Amendamentul 163
Glenis Willmott

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2.2 – subpunctul 2.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nevoile nutriționale și impactul 
alimentelor asupra funcțiilor fiziologice și 
performanței fizice și mentale vor fi 
abordate, precum și legăturile dintre 
alimentație, îmbătrânire, boli cronice și 
afecțiuni și obișnuințele alimentare. Vor fi 
identificate soluțiile și inovările legate de 
alimentație care conduc la ameliorări ale 
sănătății și bunăstării. Contaminarea 
chimică și microbiană a alimentelor și a 
hranei pentru animale, riscurile și 
expunerile vor fi evaluate, monitorizate, 
controlate și trasate pe tot parcursul 
lanțurilor de aprovizionare cu alimente și 
apă potabilă de la producție și depozitare 
până la prelucrare, ambalare, distribuție, 
aprovizionare și preparare la domiciliu. 
Inovările în privința securității alimentare, 
instrumente mai bune de comunicare a 
riscului și standarde îmbunătățite de 
securitate alimentară vor duce la o 
încredere și o protecție mai sporită a 
consumatorilor din Europa. La nivel 
mondial îmbunătățirea standardelor de 
siguranță alimentară va contribui, de 
asemenea, la întărirea competitivității 
industriei alimentare europene.

Nevoile nutriționale și impactul 
alimentelor asupra funcțiilor fiziologice și 
performanței fizice și mentale vor fi 
abordate, precum și legăturile dintre 
alimentație, îmbătrânire, boli cronice și 
afecțiuni și obișnuințele alimentare. Vor fi 
identificate soluțiile și inovările legate de 
alimentație care conduc la ameliorări ale 
sănătății și bunăstării. Vor fi sprijinite 
acțiunile care vizează reformularea 
produselor alimentare cu un bogat 
conținut de grăsimi, zahăr sau sare pentru 
a promova dietele echilibrate.
Contaminarea chimică și microbiană a 
alimentelor și a hranei pentru animale, 
riscurile și expunerile vor fi evaluate, 
monitorizate, controlate și trasate pe tot 
parcursul lanțurilor de aprovizionare cu 
alimente și apă potabilă de la producție și 
depozitare până la prelucrare, ambalare, 
distribuție, aprovizionare și preparare la 
domiciliu. Inovările în privința securității 
alimentare, instrumente mai bune de 
comunicare a riscului și standarde 
îmbunătățite de securitate alimentară vor 
duce la o încredere și o protecție mai 
sporită a consumatorilor din Europa. La 
nivel mondial îmbunătățirea standardelor 
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de siguranță alimentară și de alimentație 
va contribui, de asemenea, la întărirea 
competitivității industriei alimentare 
europene și va îmbunătăți sănătatea și 
productivitatea cetățenilor UE.

Or. en

Amendamentul 164
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2.2 – subpunctul 2.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nevoile nutriționale și impactul 
alimentelor asupra funcțiilor fiziologice și 
performanței fizice și mentale vor fi 
abordate, precum și legăturile dintre 
alimentație, îmbătrânire, boli cronice și 
afecțiuni și obișnuințele alimentare. Vor fi 
identificate soluțiile și inovările legate de 
alimentație care conduc la ameliorări ale 
sănătății și bunăstării. Contaminarea 
chimică și microbiană a alimentelor și a 
hranei pentru animale, riscurile și 
expunerile vor fi evaluate, monitorizate, 
controlate și trasate pe tot parcursul 
lanțurilor de aprovizionare cu alimente și 
apă potabilă de la producție și depozitare 
până la prelucrare, ambalare, distribuție, 
aprovizionare și preparare la domiciliu. 
Inovările în privința securității alimentare, 
instrumente mai bune de comunicare a 
riscului și standarde îmbunătățite de 
securitate alimentară vor duce la o 
încredere și o protecție mai sporită a 
consumatorilor din Europa. La nivel 
mondial îmbunătățirea standardelor de 
siguranță alimentară va contribui, de 
asemenea, la întărirea competitivității 
industriei alimentare europene.

Nevoile nutriționale și impactul 
alimentelor asupra funcțiilor fiziologice și 
performanței fizice și mentale vor fi 
abordate, precum și legăturile dintre 
alimentație, îmbătrânire, boli cronice și 
afecțiuni și obișnuințele alimentare. Va 
crește nivelul de calitate al alimentației 
sănătoase prin analizarea și 
îmbunătățirea componentelor sănătoase 
din plante (de exemplu metaboliții 
secundari), precum și a stării de sănătate 
a plantelor cultivate.  Vor fi identificate 
soluțiile și inovările legate de alimentație 
care conduc la ameliorări ale sănătății și 
bunăstării. Contaminarea chimică și 
microbiană a alimentelor și a hranei pentru 
animale, riscurile și expunerile vor fi 
evaluate, monitorizate, controlate și trasate 
pe tot parcursul lanțurilor de aprovizionare 
cu alimente și apă potabilă de la producție 
și depozitare până la prelucrare, ambalare, 
distribuție, aprovizionare și preparare la 
domiciliu. Inovările în privința securității 
alimentare, instrumente mai bune de 
comunicare a riscului și standarde 
îmbunătățite de securitate alimentară vor 
duce la o încredere și o protecție mai 
sporită a consumatorilor din Europa. La 
nivel mondial îmbunătățirea standardelor 
de siguranță alimentară va contribui, de 
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asemenea, la întărirea competitivității 
industriei alimentare europene.

Or. en

Amendamentul 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2.2 – subpunctul 2.2.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Va fi abordată necesitatea industriei 
alimentare și a furajelor de a face față 
problemelor sociale, ecologice, climatice și 
a celor legate de schimbările economice de 
la local la global, în toate etapele lanțului 
de producție a hranei pentru animale și a 
produselor alimentare, inclusiv concepția 
produselor alimentare, prelucrarea, 
ambalarea, controlul procesului, reducerea 
deșeurilor, valorizarea subproduselor și 
utilizarea sau eliminarea în siguranță a 
subproduselor de origine animală. Vor fi 
generate procese inovatoare și durabile, 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și produse diversificate, sigure, 
la prețuri rezonabile și de înaltă calitate. 
Acest lucru va întări potențialul de inovare 
al lanțului european de aprovizionare cu 
alimente, îi va spori competitivitatea, va 
genera creștere economică și locuri de 
muncă și va permite industriei alimentare 
europene să se adapteze la schimbări. Alte 
aspecte de abordat sunt trasabilitatea, 
logistica și serviciile, factorii socio-
economici, rezistența lanțului alimentar la 
schimbările de mediu și climatice, precum 
și limitarea impactului negativ pe care îl au 
activitățile lanțului alimentar și alimentația 
și sistemele de producție în schimbare 
asupra mediului.

Va fi abordată necesitatea industriei 
alimentare și a furajelor de a face față 
problemelor sociale, ecologice, climatice și 
a celor legate de schimbările economice de
la local la global, în toate etapele lanțului 
de producție a hranei pentru animale și a 
produselor alimentare, inclusiv producția 
agricolă, concepția produselor alimentare, 
prelucrarea, ambalarea, controlul 
procesului, reducerea deșeurilor, 
valorizarea subproduselor și utilizarea sau 
eliminarea în siguranță a subproduselor de 
origine animală. Vor fi generate procese 
inovatoare și durabile, eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și produse 
diversificate, sigure, la prețuri rezonabile și 
de înaltă calitate. Acest lucru va întări 
potențialul de inovare al lanțului european 
de aprovizionare cu alimente, îi va spori 
competitivitatea, va genera creștere 
economică și locuri de muncă și va permite 
industriei alimentare europene să se 
adapteze la schimbări. Alte aspecte de 
abordat sunt trasabilitatea, logistica și 
serviciile, factorii socio-economici, 
rezistența lanțului alimentar la schimbările 
de mediu și climatice, precum și limitarea 
impactului negativ pe care îl au activitățile 
lanțului alimentar și alimentația și 
sistemele de producție în schimbare asupra 
mediului.

Or. en
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Amendamentul 166
Julie Girling

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2.3 – subpunctul 2.3.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acvacultura are un mare potențial pentru 
dezvoltarea produselor sigure, sănătoase și 
competitive, concepute în funcție de 
necesitățile și preferințele consumatorilor, 
precum și pentru servicii de mediu 
(bioremediere, utilizarea terenurilor, 
administrarea apelor, etc.) și producerea de 
energie, dar ea trebuie să se realizeze pe 
deplin în Europa. Cunoștințele și 
tehnologiile vor fi consolidate în toate 
aspectele legate de domesticirea speciilor 
stabilite și diversificarea către specii noi, 
luând în considerare interacțiunile dintre 
acvacultură și ecosistemele acvatice, și 
efectele schimbărilor climatice și modul în 
care sectorul se poate adapta la acestea. 
Inovarea va fi, de asemenea, promovată 
pentru sisteme de producție durabile în 
interiorul uscatului, în zona de coastă și în 
larg. Va fi acordată o atenție deosebită 
înțelegerii dimensiunilor sociale și 
economice ale sectorului, care să stea la 
baza unei producții eficiente din punct de 
vedere energetic și al costurilor, care să 
corespundă pieței și așteptărilor 
consumatorilor, asigurând, în același timp, 
competitivitatea și perspectivele atractive 
pentru investitori și producători.

Acvacultura are un mare potențial pentru 
dezvoltarea produselor sigure, sănătoase și 
competitive, concepute în funcție de 
necesitățile și preferințele consumatorilor, 
precum și pentru servicii de mediu 
(bioremediere, utilizarea terenurilor, 
administrarea apelor, etc.) și producerea de 
energie, dar ea trebuie să se realizeze pe 
deplin în Europa. Cunoștințele și 
tehnologiile vor fi consolidate în toate 
aspectele legate de domesticirea speciilor 
stabilite și diversificarea către specii noi, 
luând în considerare interacțiunile dintre 
acvacultură și ecosistemele acvatice, și 
efectele schimbărilor climatice și modul în 
care sectorul se poate adapta optim la 
acestea. Inovarea va fi, de asemenea, 
promovată pentru sisteme de producție 
durabile în interiorul uscatului, în zona de 
coastă și în larg. Va fi acordată o atenție 
deosebită înțelegerii dimensiunilor sociale 
și economice ale sectorului, care să stea la 
baza unei producții eficiente din punct de 
vedere energetic și al costurilor, care să 
corespundă pieței și așteptărilor 
consumatorilor, asigurând, în același timp, 
competitivitatea și perspectivele atractive 
pentru investitori și producători.

Or. en

Amendamentul 167
Julie Girling

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2.3 – subpunctul 2.3.3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Mai mult de 90% din biodiversitatea 
marină rămâne neexplorată, oferind un 
potențial imens pentru descoperirea unor 
specii noi și aplicațiile în domeniul 
biotehnologiilor marine, prevăzut să 
genereze o creștere anuală de 10% pentru 
acest sector. Se va acorda sprijin explorării 
și exploatării în continuare a potențialului 
considerabil oferit de biodiversitatea 
marină și biomasa acvatică de a introduce 
noi procese inovatoare, produse și servicii 
inovatoare pe piețe, cu aplicații potențiale 
în industriile producătoare de materiale și 
substanțe chimice, farmaceutice, 
piscicultură și acvacultură, aprovizionare 
cu energie și cosmetice.

(Nu privește versiunea în limba română)

Or. en

Amendamentul 168
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2.4 – subpunctul 2.4.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi susținute activități pentru a stimula 
bioprodusele durabile, produsele 
intermediare și 
bioenergia/biocombustibilii, în special 
concentrându-se pe o abordare în cascadă, 
prioritizând generarea de produse cu o 
valoare adăugată mare. Vor fi elaborate 
tehnologii și strategii pentru a asigura 
aprovizionarea cu materii prime. 
Îmbunătățirea seriei de tipuri de biomasă 
pentru a fi utilizate în a doua și a treia 
generație de biorafinării, inclusiv 
silvicultura, deșeurile biodegradabile și 
subprodusele industriale, va ajuta la 
evitarea conflictelor produse 
alimentare/combustibili și va sprijini în 

Vor fi susținute activități pentru a stimula 
bioprodusele durabile, produsele 
intermediare și 
bioenergia/biocombustibilii, în special 
concentrându-se pe o abordare în cascadă, 
prioritizând generarea de produse cu o 
valoare adăugată mare. Vor fi elaborate 
tehnologii și strategii pentru a asigura 
aprovizionarea cu materii prime. 
Îmbunătățirea disponibilității, tipurilor și 
caracteristicilor de biomasă pentru a fi 
utilizate în a doua și a treia generație de 
biorafinării, inclusiv agricultura, 
horticultura, silvicultura, deșeurile 
biodegradabile și subprodusele industriale, 
va ajuta la evitarea conflictelor produse 
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continuare dezvoltarea economică din 
zonele rurale și de coastă din Uniune.

alimentare/combustibili și va sprijini în 
continuare dezvoltarea economică din 
zonele rurale și de coastă din Uniune.

Or. en

Amendamentul 169
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3.1 – subpunctul 3.1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reducerea consumului de energie și 
eliminarea risipei de energie, asigurând în 
același timp serviciile de care societatea și 
economia au nevoie, necesită nu numai 
introducerea pe piață a unor produse și 
servicii mai numeroase, mai eficiente, mai 
inteligente și ecologice și competitive din 
punct de vedere al costurilor, dar și 
integrarea componentelor și dispozitivelor 
astfel încât să coopereze în vederea 
optimizării utilizării energetice globale a 
clădirilor, serviciilor și industriei.

Îmbunătățirea eficienței energetice și 
eliminarea risipei de energie, asigurând în 
același timp serviciile de care societatea și 
economia au nevoie, necesită nu numai 
introducerea pe piață a unor produse și 
servicii mai numeroase, mai eficiente, mai 
inteligente și ecologice și competitive din 
punct de vedere al costurilor, dar și 
integrarea componentelor și dispozitivelor 
astfel încât să coopereze în vederea 
optimizării utilizării energetice globale a 
clădirilor, serviciilor și industriei.

Or. it

Amendamentul 170
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3.1 – subpunctul 3.1.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Zonele urbane se numără printre cei mai 
mari consumatori de energie din Uniune și
emit o parte tot atât de importantă de gaze 
cu efect de seră, generând o cantitate 
semnificativă de poluanți atmosferici. În 
același timp, zonele urbane sunt afectate de 
scăderea calității aerului și de schimbările 

Zonele urbane se numără printre cei mai 
mari consumatori de energie din Uniune și 
emit o parte tot atât de importantă de gaze 
cu efect de seră, generând o cantitate 
semnificativă de poluanți atmosferici. În 
acest context, este necesar să se 
promoveze strategii integrate de 
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climatice și trebuie să dezvolte propriile 
strategii de atenuare a efectelor și de 
adaptare. Găsirea de soluții energetice 
inovatoare (eficiența energetică, sisteme de 
alimentare cu energie electrică și de 
aclimatizare), integrate cu sisteme de 
tratare a apei, transport și tratarea 
deșeurilor, precum și soluții TIC pentru 
mediul urban sunt, așadar, un element 
esențial în tranziția spre o societate cu 
emisii reduse de carbon. Trebuie 
preconizate inițiative specifice în sprijinul 
convergenței lanțurilor valorice industriale 
ale sectorului energiei, transporturilor și 
TIC pentru aplicații urbane inteligente. În 
același timp, noi modele tehnologice, 
organizaționale, de planificare și de afaceri 
trebuie să fie elaborate și testate, la 
capacitate integrală, în funcție de nevoile și 
mijloacele orașelor și comunităților. 
Cercetarea este necesară, de asemenea, 
pentru a înțelege aspectele sociale, 
economice și culturale care sunt implicate 
în această transformare.

dezvoltare urbană sistemică care să țină 
seama de:  eficiența energetică, 
accesibilitate, spații verzi, adaptarea 
habitatelor și integrare socială. În același 
timp, zonele urbane sunt afectate de 
scăderea calității aerului și de schimbările 
climatice și trebuie să dezvolte propriile 
strategii de atenuare a efectelor și de 
adaptare. Găsirea de soluții energetice 
inovatoare (eficiența energetică, sisteme de 
alimentare cu energie electrică și de 
aclimatizare), integrate cu sisteme de 
tratare a apei, transport și tratarea 
deșeurilor, precum și soluții TIC pentru 
mediul urban sunt, așadar, un element 
esențial în tranziția spre o societate cu 
emisii reduse de carbon. Trebuie 
preconizate inițiative specifice în sprijinul 
convergenței lanțurilor valorice industriale 
ale sectorului energiei, transporturilor și 
TIC pentru aplicații urbane inteligente. În 
același timp, noi modele tehnologice, 
organizaționale, de planificare și de afaceri 
trebuie să fie elaborate și testate, la 
capacitate integrală, în funcție de nevoile și 
mijloacele orașelor și comunităților. 
Cercetarea este necesară, de asemenea, 
pentru a înțelege aspectele sociale, 
economice și culturale care sunt implicate 
în această transformare.

Or. en

Amendamentul 171
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3.2 – subpunctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energia electrică va juca un rol central în 
crearea unei economii cu emisii scăzute de 
carbon, durabilă din punct de vedere 
ecologic. Recurgerea la producția de 
energie electrică cu emisii reduse de 

Energia electrică va juca un rol central în 
crearea unei economii cu emisii scăzute de 
carbon, durabilă din punct de vedere 
ecologic. Recurgerea la producția de 
energie electrică cu emisii reduse de 
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carbon este prea lentă din cauza costurilor 
ridicate. Există o nevoie presantă de a găsi 
soluții care să reducă semnificativ
costurile, cu performanțe și durabilitate 
sporite pentru a accelera răspândirea pe 
piață a producției de energie electrică cu 
emisii reduse de carbon.

carbon este prea lentă din cauza costurilor 
ridicate. Există o nevoie presantă de a găsi 
soluții care să reducă costurile pentru ca 
acestea să devină abordabile și 
competitive, cu performanțe și durabilitate 
sporite pentru a accelera răspândirea pe 
piață a producției de energie electrică cu 
emisii reduse de carbon.

Or. it

Amendamentul 172
Theodoros Skylakakis

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3.2 – subpunctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energia electrică va juca un rol central în 
crearea unei economii cu emisii scăzute de 
carbon, durabilă din punct de vedere 
ecologic. Recurgerea la producția de 
energie electrică cu emisii reduse de 
carbon este prea lentă din cauza costurilor 
ridicate. Există o nevoie presantă de a găsi 
soluții care să reducă semnificativ 
costurile, cu performanțe și durabilitate 
sporite pentru a accelera răspândirea pe 
piață a producției de energie electrică cu 
emisii reduse de carbon. În special pentru:

Energia electrică va juca un rol central în 
crearea unei economii cu emisii scăzute de 
carbon, durabilă din punct de vedere 
ecologic. Recurgerea la producția de 
energie electrică cu emisii reduse de 
carbon este prea lentă din cauza costurilor 
ridicate. Există o nevoie presantă de a găsi 
soluții care să reducă semnificativ 
costurile, cu performanțe și durabilitate 
sporite pentru a accelera răspândirea pe 
piață a producției de energie electrică cu 
emisii reduse de carbon, precum și pentru 
a dezvolta metode rentabile de stocare a 
energiei. În special pentru:

Or. en

Amendamentul 173
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3.2 – subpunctul 3.2.1 – paragraful 1



PE492.615v02-00 36/58 AM\906857RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul avut în vedere pentru energia 
eoliană este de a reduce costul producției 
de energie electrică din energia eoliană pe 
uscat și în larg, cu până la aproximativ 
20% până în 2020, în comparație cu 2010, 
de a pune în funcțiune mai multe centrale 
eoliene în larg și de a permite buna 
integrare în rețeaua de energie electrică. Se 
va pune accentul pe dezvoltarea, testarea și 
activitățile demonstrative ale viitoarei 
generații de sisteme de conversie a energiei 
eoliene de scară mai mare, eficiență de 
conversiune mai mare, mai mare 
disponibilitate, pe uscat și în larg (inclusiv 
în zone izolate și condiții climatice 
potrivnice), precum și a unor noi procese 
de fabricare în serie.

Obiectivul avut în vedere pentru energia 
eoliană este de a reduce costul producției 
de energie electrică din energia eoliană pe 
uscat și în larg, cu până la aproximativ 
20% până în 2020, în comparație cu 2010, 
de a pune în funcțiune mai multe centrale 
eoliene în larg și de a permite buna 
integrare în rețeaua de energie electrică. Se 
va pune accentul pe dezvoltarea, testarea și 
activitățile demonstrative ale viitoarei 
generații de sisteme de conversie a energiei 
eoliene de scară mai mare, eficiență de 
conversiune mai mare, mai mare 
disponibilitate, pe uscat și în larg (inclusiv 
în zone izolate și condiții climatice 
potrivnice), precum și a unor noi procese 
de fabricare în serie. Pentru a avea o 
imagine mai clară a posibilității energiei 
eoliene de a realiza acest obiectiv, se 
instituie în cadrul Planului SET o linie 
bugetară separată pentru Inițiativele 
industriale europene (EEI) privind 
energia eoliană.  

Or. it

Amendamentul 174
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costul energiei solare, care acoperă energia 
fotovoltaică (PV – photovoltaics) și 
concentrarea energiei solare (CSP), ar 
trebui să fie redus la jumătate până în 2020 
în comparație cu anul 2010, în cazul în care 
se dorește să se câștige o cotă pe piața 
energiei electrice.

Costul energiei solare, care acoperă energia 
fotovoltaică (PV – photovoltaics) și 
concentrarea energiei solare (CSP), ar 
trebui să fie redus cel puțin la jumătate 
până în 2020 în comparație cu anul 2010, 
în cazul în care se dorește să se câștige o 
cotă pe piața energiei electrice.

Or. it
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Amendamentul 175
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru PV, aceasta va avea nevoie de 
cercetare pe termen lung privind concepte 
și sisteme noi, activități demonstrative și 
testarea producției de serie în vederea 
implementării la scară largă.

Pentru PV, aceasta va avea nevoie de 
cercetare pe termen lung privind concepte 
și sisteme noi, activități demonstrative și 
testarea beneficiilor producției de serie în 
vederea implementării la scară largă la un 
preț abordabil și competitiv.

Or. it

Amendamentul 176
Julie Girling

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru PV, aceasta va avea nevoie de 
cercetare pe termen lung privind concepte 
și sisteme noi, activități demonstrative și 
testarea producției de serie în vederea 
implementării la scară largă.

Pentru PV, aceasta va avea nevoie de 
cercetare privind concepte și sisteme noi, 
activități demonstrative și testarea 
producției de serie în vederea 
implementării la scară largă.

Or. en

Justificare

Dacă obiectivul susmenționat trebuie atins până în 2020, atunci nu se poate vorbi de 
cercetare pe termen lung.

Amendamentul 177
Theodoros Skylakakis
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Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru CSP, se va pune accentul pe 
dezvoltarea de modalități de creștere a 
eficienței, reducând totodată costurile și 
impactul asupra mediului, care să permită o 
extrapolare industrială a tehnologiilor
demonstrate prin construirea de centrale 
energetice „primele din acest tip”. Vor fi 
testate soluții de a combina eficient 
producția de energie electrică solară cu 
desalinizarea apei.

Pentru CSP, se va pune accentul pe 
dezvoltarea de modalități de creștere a 
eficienței, reducând totodată costurile și 
impactul asupra mediului, care să permită o 
extrapolare industrială a tehnologiilor 
demonstrate prin construirea de centrale 
energetice „primele din acest tip”. Vor fi 
testate soluții de a combina eficient 
producția de energie electrică solară cu 
desalinizarea apei. Vor fi testate, de 
asemenea, soluții pentru stocarea 
eficientă a energiei solare.

Or. en

Amendamentul 178
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a avea o imagine mai clară a 
posibilității ca energia solară să atingă 
obiectivele stabilite, se instituie în cadrul 
Planului SET o linie bugetară separată 
pentru Inițiativele industriale europene 
(EEI) privind energia solară.  

Or. it

Amendamentul 179
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3.2 – subpunctul 3.2.3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.3. Dezvoltarea competitivă și sigură 
din punct de vedere ecologic a 
tehnologiilor pentru captarea, transportul 
și depozitarea CO2

eliminat

Captarea și stocarea dioxidului de carbon 
(CSC) constituie o opțiune care trebuie să 
fie larg implementată la scară comercială 
la nivel mondial pentru a face față 
provocării pe care o reprezintă producția 
de energie electrică fără emisii de carbon 
și industria cu emisii reduse de carbon 
până în 2050. Obiectivul este de a 
minimiza costul suplimentar al CSC în 
sectorul energetic pentru centralele care 
utilizează gaz și cărbune în comparație cu 
centralele fără CSC echivalente și 
instalațiile industriale mari consumatoare 
de energie.
Va fi acordat un sprijin, în special, pentru 
a demonstra lanțul CSC complet al 
carbonului pentru o gamă reprezentativă 
din diferitele opțiuni de captare, transport 
și stocare tehnologice. Acestea vor fi 
însoțite de activități de cercetare pentru a 
dezvolta în continuare aceste tehnologii și 
de a asigura tehnologii de captare mai 
competitive, componente îmbunătățite, 
sisteme și procese integrate, stocarea 
geologică sigură și soluții raționale pentru 
reutilizarea pe scară largă a CO2 captat 
pentru a permite utilizarea comercială a 
tehnologiilor CSC pentru centralele 
electrice pe bază de combustibili fosili și 
alte industrii cu emisii puternice de 
carbon care vor intra în exploatare după 
2020.

Or. it

Amendamentul 180
Oreste Rossi
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Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3.2 – subpunctul 3.2.4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energia geotermală, hidroelectrică și 
energia marină, precum și alte surse de 
energie regenerabilă pot contribui la 
decarbonizarea sistemelor energetice 
europene, consolidând totodată 
flexibilitatea lor către o producție și 
utilizare a energiei variabilă. Obiectivul 
este să se aducă la maturitate comercială 
tehnologiile rentabile și durabile, care să 
permită implementarea pe scară largă 
industrială, inclusiv integrarea în rețea. 
Energiile oceanului, cum sunt energia 
maremotrică, energia curenților, energia 
valurilor oferă în mod autentic o energie 
previzibilă cu emisii aproape de zero. 
Activitățile de cercetare ar trebui să includă 
cercetarea inovatoare la scară de laborator 
a componentelor și materialelor fiabile și 
cu cost redus într-un mediu cu o coroziune 
ridicată și depuneri organice precum și 
activități demonstrative în condițiile 
diverse care se găsesc în apele europene.

Energia geotermală, hidroelectrică și 
energia marină, precum și alte surse de 
energie regenerabilă pot contribui la 
decarbonizarea sistemelor energetice 
europene, consolidând totodată 
flexibilitatea lor către o producție și 
utilizare a energiei variabilă. Obiectivul 
este să se aducă la maturitate comercială 
tehnologiile rentabile și durabile, care să 
permită implementarea pe scară largă 
industrială, inclusiv integrarea în rețea. 
Energiile oceanului, cum sunt energia 
maremotrică, energia curenților, energia 
valurilor oferă în mod autentic o energie 
previzibilă cu emisii aproape de zero. 
Activitățile de cercetare ar trebui să includă 
cercetarea inovatoare la scară de laborator 
a componentelor și materialelor fiabile și 
cu cost redus într-un mediu cu o coroziune 
ridicată și depuneri organice precum și 
activități demonstrative în condițiile 
diverse care se găsesc în apele europene.
Pentru a avea o imagine mai clară a 
posibilității ca hidroenergia, energia 
geotermală și energia marină, precum și 
alte tipuri de energie regenerabilă să 
atingă obiectivele stabilite, se instituie în 
cadrul Planului SET o linie bugetară 
separată pentru Inițiativele industriale 
europene (EEI) privind respectivele tipuri 
de energie.

Or. it

Amendamentul 181
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3.3 – subpunctul 3.3.1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul bioenergiei este de a aduce 
tehnologiile cele mai promițătoare la 
maturitate comercială pentru a permite 
producția pe scară largă și durabilă de 
biocombustibili avansați de a doua 
generație, din diferite lanțuri valorice 
pentru transport și cogenerarea eficientă de 
căldură și energie electrică din biomasă, 
inclusiv CSC. Obiectivul este acela de a 
dezvolta și demonstra tehnologia pentru 
diferitele opțiuni în materie de bioenergie 
la diferite scări, ținând seama de condițiile 
geografice și climatice diferite, precum și 
de constrângerile de ordin logistic. 
Cercetarea pe termen mai lung va sprijini 
dezvoltarea unei industrii sustenabile a 
bioenergiei dincolo de 2020. Aceste 
activități vor completa activitățile de 
cercetare din amonte (materii prime, 
bioresurse) și din aval (integrarea în 
parcuri de vehicule) desfășurate în cadrul 
altor provocări societale relevante.

Obiectivul bioenergiei este de a aduce 
tehnologiile cele mai promițătoare la 
maturitate comercială pentru a permite 
producția pe scară largă și durabilă de 
biocombustibili avansați de a doua 
generație, din diferite lanțuri valorice 
pentru transport și cogenerarea eficientă de 
căldură și energie electrică din biomasă. 
Obiectivul este acela de a dezvolta și 
demonstra tehnologia pentru diferitele 
opțiuni în materie de bioenergie la diferite 
scări, ținând seama de condițiile geografice 
și climatice diferite, precum și de 
constrângerile de ordin logistic. Cercetarea 
pe termen mai lung va sprijini dezvoltarea 
unei industrii sustenabile a bioenergiei 
dincolo de 2020. Aceste activități vor 
completa activitățile de cercetare din 
amonte (materii prime, bioresurse) și din 
aval (integrarea în parcuri de vehicule) 
desfășurate în cadrul altor provocări 
societale relevante.

Or. it

Amendamentul 182
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3.3 – subpunctul 3.3.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pilele de combustie și hidrogenul au un 
mare potențial pentru a contribui la 
abordarea provocărilor energetice cu care 
se confruntă Europa. Aducerea acestor 
tehnologii la competitivitate pe piață va 
necesita o reducere importantă a costurilor. 
Ca o exemplificare, costul sistemelor de 
pile de combustie pentru transport va trebui 
să fie redus de 10 ori, în următorii 10 ani. 
Pentru a realiza acest lucru, se acordă 

Pilele de combustie și hidrogenul au un 
mare potențial pentru a contribui la 
abordarea provocărilor energetice cu care 
se confruntă Europa. Aducerea acestor 
tehnologii la competitivitate pe piață va 
necesita o reducere importantă a costurilor. 
Ca o exemplificare, costul sistemelor de 
pile de combustie pentru transport va trebui 
să fie redus de cel puțin 10 ori, în următorii 
10 ani. Pentru a realiza acest lucru, se 
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asistență pentru activitățile demonstrative 
la scară largă și pentru activități de aplicare 
în practică înainte de comercializare pentru 
aplicații portabile, staționare, de transport 
și serviciile conexe, precum și pentru 
cercetarea pe termen lung și dezvoltarea 
tehnologică pentru a constitui un lanț 
competitiv în domeniul pilelor de 
combustie și o infrastructură pentru 
hidrogen sustenabilă pe întreg teritoriul 
Uniunii. Este nevoie de o cooperare 
puternică la nivel național și internațional 
pentru a permite progrese pe piață la scară 
suficient de mare, inclusiv dezvoltarea de 
standarde adecvate.

acordă asistență pentru activitățile 
demonstrative la scară largă și pentru 
activități de aplicare în practică înainte de 
comercializare pentru aplicații portabile, 
staționare, de transport și serviciile conexe, 
precum și pentru cercetarea pe termen lung 
și dezvoltarea tehnologică pentru a 
constitui un lanț competitiv în domeniul 
pilelor de combustie și o infrastructură 
pentru hidrogen sustenabilă pe întreg 
teritoriul Uniunii. Este nevoie de o 
cooperare puternică la nivel național și 
internațional pentru a permite progrese pe 
piață la scară suficient de mare, inclusiv 
dezvoltarea de standarde adecvate.

Or. it

Amendamentul 183
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 4.1 – subpunctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa și-a fixat un obiectiv politic de a 
atinge o reducere cu 60% a emisiilor sale 
de CO2 până în 2050. Ea vizează să 
reducă la jumătate numărul 
automobilelor „alimentate în mod 
convențional” utilizate în orașe, și să 
atingă o logistică urbană cu emisii de 
CO2 aproape nule în centrele urbane 
principale până în 2030. Combustibilii cu 
emisii reduse de carbon în sectorul 
aviației ar trebui să ajungă la 40% până 
în 2050, iar emisiile de CO2 provenite de 
la carburanții folosiți în transportul 
maritim trebuie să fie reduse cu până la 
40% până în 2050.

eliminat

Or. it
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Justificare

Așa cum arată și numele, programul-cadru acoperă doar perioada de până în 2020. Prin 
urmare, nu are sens să ne referim la posibile scenarii de viitor pentru deceniile următoare.

Amendamentul 184
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 4.1 – subpunctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea și inovarea vor contribui în mod 
substanțial la dezvoltarea și adoptarea 
soluțiilor necesare pentru a reduce în mod 
drastic emisiile generate de activitățile de 
transport, prin toate mijloacele, și care sunt 
nocive pentru mediu (cum ar fi CO2, NOx 
și SOx), pentru a-și reduce dependența față 
de combustibilii fosili, și, prin urmare, 
pentru a reduce impactul transportului 
asupra biodiversității și a conserva 
resursele naturale.

Cercetarea și inovarea vor contribui în mod 
substanțial la dezvoltarea și adoptarea 
soluțiilor necesare, la prețuri competitive 
pe piață, pentru a reduce în mod drastic 
emisiile generate de activitățile de 
transport, prin toate mijloacele, și care sunt 
nocive pentru mediu (cum ar fi CO2, NOx 
și SOx), pentru a-și reduce dependența față 
de combustibilii fosili, și, prin urmare, 
pentru a reduce impactul transportului 
asupra biodiversității și a conserva 
resursele naturale.

Or. it

Amendamentul 185
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 4.1 – paragraful 3 – subpunctul 4.1.1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Dezvoltarea și accelerarea adoptării 
tehnologiilor de propulsie mai curate este 
importantă pentru reducerea sau eliminarea 
emisiilor de CO2 și de substanțe poluante 
generate de activitatea de transport. Sunt 
necesare soluții noi și inovatoare, care 
utilizează motoare electrice și baterii 
electrice, pile de combustie sau propulsie 

(a) Dezvoltarea și accelerarea adoptării 
tehnologiilor de propulsie mai curate este 
importantă pentru reducerea sau eliminarea 
emisiilor de CO2 și de substanțe poluante 
generate de activitatea de transport. Sunt 
necesare soluții noi și inovatoare, la prețuri 
competitive pe piață, care utilizează 
motoare electrice și baterii electrice, pile de 



PE492.615v02-00 44/58 AM\906857RO.doc

RO

hibridă. Progresele tehnologice vor 
contribui, de asemenea, la îmbunătățirea 
performanțelor de mediu ale sistemelor de 
propulsie tradiționale.

combustie sau propulsie hibridă. Progresele 
tehnologice vor contribui, de asemenea, la 
îmbunătățirea performanțelor de mediu ale 
sistemelor de propulsie tradiționale.

Or. it

Amendamentul 186
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Combaterea schimbărilor climatice, 
utilizarea eficientă a resurselor și a 
materiilor prime

5. Combaterea schimbărilor climatice și 
măsuri pentru resursele de apă, utilizarea 
eficientă a resurselor și materiile prime

Or. en

Amendamentul 187
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5.1 – subpunctul 5.1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cunoștințele privind capacitatea societății 
și economiei de a se adapta la schimbările 
climatice sunt incomplete. Elaborarea de 
măsuri eficiente, echitabile și acceptabile 
din punct de vedere social, de adaptare la 
schimbările climatice ale mediului și 
societății necesită o analiză integrată a 
impacturilor, a aspectelor vulnerabile, cu
privire la expunerea populației, riscurile, 
costurile și perspectivele actuale și viitoare 
asociate cu schimbările climatice, luând în 
considerare evenimentele extreme și 
pericolele cauzate de schimbările climatice 
și reapariția acestora. Această analiză va 
trata, de asemenea, impactul negativ al 

Cunoștințele privind capacitatea societății 
și economiei de a se adapta la schimbările 
climatice sunt incomplete. Elaborarea de 
măsuri eficiente, echitabile și acceptabile 
din punct de vedere social, de adaptare la 
schimbările climatice ale mediului și 
societății necesită o analiză integrată a 
impacturilor, a aspectelor vulnerabile, cu 
privire la expunerea populației, riscurile, 
costurile și perspectivele actuale și viitoare 
asociate cu schimbările climatice, luând în 
considerare evenimentele extreme și 
pericolele cauzate de schimbările climatice 
și reapariția acestora. Această analiză va 
trata, de asemenea, impactul negativ al 
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schimbării climatice asupra biodiversității, 
ecosistemelor și serviciilor ecosistemice, 
infrastructurilor și patrimoniului economic 
și natural. Se va pune accentul pe 
ecosistemele naturale cele mai valoroase și
pe mediile construite, precum și pe 
principalele sectoare ale societății, ale 
culturii și economiei în întreaga Europă. 
Acțiunile vor studia impactul și riscurile în 
creștere pentru sănătatea umană apărute în 
urma schimbărilor climatice și creșterii 
concentrațiilor de gaze cu efect de seră în 
atmosferă. Aceste activități de cercetare 
vor evalua soluțiile de adaptare la 
schimbările climatice care sunt inovatoare, 
distribuite în mod echitabil și rentabile, 
inclusiv protecția și adaptarea resurselor 
naturale și a ecosistemelor, precum și 
efectele conexe, ele vizând printre altele să 
informeze și să își sprijine dezvoltarea și 
punerea în aplicare la toate nivelurile și 
baremele. Aceasta va include, de 
asemenea, impacturile potențiale, costurile 
și riscurile posibile ale soluțiilor de 
geoinginerie. Relațiile complexe, 
conflictele și sinergiile între politicile de 
adaptare și de prevenire a riscurilor și alte 
opțiuni de politică climatice sectoriale vor 
fi studiate, inclusiv impactul asupra 
ocupării forței de muncă și a condițiilor de 
viață ale grupurilor vulnerabile.

schimbării climatice asupra biodiversității, 
ecosistemelor și serviciilor ecosistemice, 
infrastructurilor și patrimoniului economic 
și natural. Se va pune accentul pe 
ecosistemele naturale cele mai valoroase, 
pe siturile arheologice, pe mediile 
construite și pe peisajele urbane și 
patrimoniul urban, precum și pe resursele 
culturale, principalele sectoare ale 
societății și economiei în întreaga Europă. 
Acțiunile vor studia impactul și riscurile în 
creștere pentru sănătatea umană apărute în 
urma schimbărilor climatice și creșterii 
concentrațiilor de gaze cu efect de seră în 
atmosferă. Aceste activități de cercetare 
vor evalua soluțiile de adaptare la 
schimbările climatice care sunt inovatoare, 
distribuite în mod echitabil și rentabile, 
inclusiv protecția și adaptarea resurselor 
naturale și a ecosistemelor, precum și 
efectele conexe, ele vizând printre altele să 
informeze și să își sprijine dezvoltarea și 
punerea în aplicare la toate nivelurile și 
baremele. Aceasta va include, de 
asemenea, impacturile potențiale, costurile 
și riscurile posibile ale soluțiilor de 
geoinginerie. Relațiile complexe, 
conflictele și sinergiile între politicile de 
adaptare și de prevenire a riscurilor și alte 
opțiuni de politică climatice sectoriale vor 
fi studiate, inclusiv impactul asupra 
ocupării forței de muncă și a condițiilor de 
viață ale grupurilor vulnerabile.

Or. en

Amendamentul 188
Julie Girling

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 5 – subpunctul 5.1 – subpunctul 5.1.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a trece până în 2050 la o economie 
competitivă a UE, cu o utilizare mai 

Pentru a trece până în 2050 la o economie 
competitivă a UE, cu o utilizare mai 
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eficientă a resurselor și rezistentă la 
schimbările climatice, Uniunea trebuie să 
definească strategii eficace de reducere a 
emisiilor pe termen lung și va progresa 
mult în capacitatea sa de a inova. 
Cercetarea va evalua riscurile, 
oportunitățile și impactul în domeniile 
socio-economice și de mediu, ale măsurilor 
de atenuare a efectelor schimbărilor 
climatice. Cercetarea va susține elaborarea 
și validarea unor noi modele climatice-
energetice-economice ținând cont de 
instrumentele economice și externalitățile 
corespondente, în scopul testării măsurilor 
de atenuare și tehnologiilor cu emisii 
reduse de CO2, la scări diferite și în 
sectoare cheie ale economiei și societății 
atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel 
mondial. Acțiuni vor fi întreprinse pentru a 
facilita inovarea tehnologică, instituțională 
și socioeconomică, prin îmbunătățirea 
legăturilor dintre cercetare și aplicare și 
între antreprenori, utilizatorii finali, 
cercetători și instituții din domeniul 
cunoașterii.

eficientă a resurselor și rezistentă la 
schimbările climatice, Uniunea trebuie să 
definească strategii eficace de reducere a 
emisiilor pe termen lung și va progresa 
mult în capacitatea sa de a inova. 
Cercetarea va evalua riscurile, 
oportunitățile și impactul în domeniile 
socio-economice și de mediu, ale măsurilor 
de atenuare a efectelor schimbărilor 
climatice. Cercetarea care vizează 
reducerea emisiilor de CO2 ar trebui să 
țină întotdeauna seama de natura urgentă 
a problemei și să ia în considerare atât 
excelența standardelor, cât și viteza 
răspunsului.  Cercetarea va susține 
elaborarea și validarea unor noi modele 
climatice-energetice-economice ținând 
cont de instrumentele economice și 
externalitățile corespondente, în scopul 
testării măsurilor de atenuare și 
tehnologiilor cu emisii reduse de CO2, la 
scări diferite și în sectoare cheie ale 
economiei și societății atât la nivelul 
Uniunii, cât și la nivel mondial. Acțiuni vor 
fi întreprinse pentru a facilita inovarea 
tehnologică, instituțională și 
socioeconomică, prin îmbunătățirea 
legăturilor dintre cercetare și aplicare și 
între antreprenori, utilizatorii finali, 
cercetători și instituții din domeniul 
cunoașterii.

Or. en

Amendamentul 189
Cristina Gutiérrez-Cortines,

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 5 – subpunctul 5.1 – subpunctul 5.1.3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aspecte legate de schimbările climatice și 
de gestionarea apelor
Problema schimbărilor climatice ar trebui 
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să fie legată de chestiunea gestionării 
apelor. În viitor, principalele provocări 
pentru cercetarea în domeniul apei vor 
apărea în principal din necesitatea de a 
vedea chestiunea din ce în ce mai mult în 
legătură cu problemele schimbărilor 
globale, schimbărilor climatice, cu 
însemnătatea geopolitică din ce în ce mai 
mare, precum și cu aspecte legate de 
energie și de sănătate.
Resursele de apă ar trebui privite și 
gestionate dintr-o perspectivă globală. 
Această perspectivă include regiuni 
naturale și probleme ecologice, o 
înțelegere a serviciilor ecosistemice ca 
proces, protecția calității apei de băut și 
diferitele sisteme politice și structuri 
instituționale.
Baza de cunoștințe ar trebui să cuprindă 
conceptul de „debite ecologice” și să țină 
seama de serviciile ecosistemice susținute 
de apă. Subliniază că este nevoie să se 
țină seama de modificările de ciclu al apei 
în funcție de habitat și că acest fapt 
influențează procentul de apă reciclat.

Or. en

Amendamentul 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 5 – subpunctul 5.1 – subpunctul 5.1.3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.1.3a. Este esențial să se studieze 
impactul regional al schimbărilor 
climatice asupra ecosistemului, resurselor 
de apă, agriculturii și silviculturii, pentru 
a analiza impactul acestora asupra vieții 
și sănătății oamenilor și a altor chestiuni 
socioeconomice, dar și să se analizeze 
influența directă și indirectă a 
schimbărilor climatice asupra dinamicii și 
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capacității ecosistemului.

Or. en

Amendamentul 191
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 5 – subpunctul 5.2 – subpunctul 5.2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile societății riscă să declanșeze 
modificări ale mediului care sunt 
ireversibile și care alterează caracterul 
ecosistemelor. Este vital să anticipeze 
aceste riscuri prin evaluarea, monitorizarea 
și prognozarea impactului activităților 
umane asupra mediului, și a schimbărilor 
mediului asupra bunăstării umane. 
Cercetarea privind ecosistemele marine 
(din zonele litorale până în largul mării), 
apele dulci, ecosistemele terestre și urbane, 
inclusiv ecosistemele dependente de apele 
subterane va îmbunătăți înțelegerea noastră 
asupra interacțiunilor complexe dintre 
resursele naturale și sistemele sociale, 
economice și ecologice, inclusiv sistemele 
„puncte de basculare naturale”, și 
reziliența, sau fragilitatea, sistemelor 
umane și biologice. Ea va studia de 
asemenea modul în care funcționează 
ecosistemele și reacționează la impactul 
antropogenic, modul în care acestea pot fi 
refăcute, și în ce mod acest lucru va afecta 
economiile și bunăstarea umană. Va studia, 
de asemenea, soluții pentru a răspunde 
problemei resurselor. Aceasta va contribui 
la elaborarea de politici și practici care să 
garanteze că activitățile sociale și 
economice sunt efectuate în limitele de 
sustenabilitate și adaptabilitate a 
ecosistemelor și biodiversității.

Acțiunile societății riscă să declanșeze 
modificări ale mediului care sunt 
ireversibile și care alterează caracterul 
ecosistemelor. Este vital să anticipeze 
aceste riscuri prin evaluarea, monitorizarea 
și prognozarea impactului activităților 
umane asupra mediului, și a schimbărilor 
mediului asupra bunăstării umane. 
Cercetarea privind ecosistemele marine 
(din zonele litorale până în largul mării), 
apele dulci, ecosistemele terestre și urbane, 
inclusiv ecosistemele dependente de apele 
subterane va îmbunătăți înțelegerea noastră 
asupra interacțiunilor complexe dintre 
resursele naturale și sistemele sociale, 
economice și ecologice, inclusiv sistemele 
„puncte de basculare naturale”, și 
reziliența, sau fragilitatea, sistemelor 
umane și biologice. Ea va studia de 
asemenea modul în care funcționează 
ecosistemele și reacționează la impactul 
antropogenic, modul în care acestea pot fi 
refăcute, și în ce mod acest lucru va afecta 
economiile și bunăstarea umană. Va studia, 
de asemenea, soluții pentru a răspunde 
problemei resurselor. Este necesară 
inovația pentru realizarea de noi modele 
de gestionare a apelor care să garanteze 
transparența. Acestea ar trebui să 
includă: informații privind originea apei, 
distribuția egală și procedura pentru 
comercializare și utilizare. Aceasta va 
contribui la elaborarea de politici și practici 
care să garanteze că activitățile sociale și 
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economice sunt efectuate în limitele de 
sustenabilitate și adaptabilitate a 
ecosistemelor și biodiversității.

Or. en

Amendamentul 192
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 5 – subpunctul 5.2 – subpunctul 5.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemele sociale, economice și de 
guvernanță trebuie să abordeze în 
continuare problema diminuării resurselor 
și cea a degradării ecosistemelor. 
Cercetarea și inovarea va sprijini deciziile 
politice necesare pentru a gestiona 
resursele naturale și ecosistemele, astfel 
încât să se evite sau să se adapteze la 
schimbările climatice și ecologice și la 
perturbările pe care le generează, 
promovând schimbări instituționale, 
economice, comportamentale și 
tehnologice în măsură să asigure 
durabilitate. Se va pune accentul pe 
politicile pertinente în raport cu 
ecosistemele și serviciile ecosistemice 
esențiale, cum ar fi apa dulce, mările și 
oceanele, calitatea aerului, biodiversitatea, 
amenajarea teritoriului și solurile. 
Capacitatea de rezistență a societăților și 
ecosistemelor la evenimente catastrofale, 
inclusiv dezastre naturale, vor fi sprijinite 
prin îmbunătățirea capacității de previziune 
și de alertă timpurie, de evaluare a 
aspectelor vulnerabile și impactului, 
inclusiv dimensiunea de risc multiplu. 
Cercetarea și inovarea vor oferi astfel 
sprijin pentru politicile ecologice și a 
eficienței resurselor, opțiuni pentru o 
guvernanță eficace bazate pe date științifice 
în limite de exploatare sigure. Vor fi 
dezvoltate modalități inovatoare de a crește 

Sistemele sociale, economice și de 
guvernanță trebuie să abordeze în 
continuare problema diminuării resurselor 
și cea a degradării ecosistemelor. 
Cercetarea și inovarea va sprijini deciziile 
politice necesare pentru a gestiona 
resursele naturale și ecosistemele, astfel
încât să se evite sau să se adapteze la 
schimbările climatice și ecologice și la 
perturbările pe care le generează, 
promovând schimbări instituționale, 
economice, comportamentale și 
tehnologice în măsură să asigure 
durabilitate. Se va pune accentul pe 
politicile pertinente în raport cu 
ecosistemele și serviciile ecosistemice 
esențiale, cum ar fi apa dulce, mările și 
oceanele, calitatea aerului, biodiversitatea, 
amenajarea teritoriului și solurile. 
Capacitatea de rezistență a societăților și 
ecosistemelor la evenimente catastrofale, 
inclusiv dezastre naturale, vor fi sprijinite 
prin îmbunătățirea capacității de previziune 
și de alertă timpurie, de evaluare a 
aspectelor vulnerabile și impactului, 
inclusiv dimensiunea de risc multiplu. 
Cercetarea și inovarea vor oferi astfel 
sprijin pentru politicile ecologice și a 
eficienței resurselor, opțiuni pentru o 
guvernanță eficace bazate pe date științifice 
în limite de exploatare sigure. Vor fi 
dezvoltate modalități inovatoare de a crește 
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coerența politicilor, de a găsi compromisuri 
și de a gestiona interesele conflictuale, de a 
îmbunătăți cunoștințele publicului cu 
privire la rezultatele cercetării și 
participarea cetățenilor la procesul de luare 
a deciziilor.

coerența politicilor, de a găsi compromisuri 
și de a gestiona interesele conflictuale, de a 
îmbunătăți cunoștințele publicului cu 
privire la rezultatele cercetării și 
participarea cetățenilor la procesul de luare 
a deciziilor. Disponibilitatea și 
productivitatea tuturor resurselor 
substanțiale trebuie analizate la diferite 
scale teritoriale relevante: globală, 
regională și locală, iar consecințele 
socioeconomice aferente ar trebui 
analizate pentru a elabora opțiuni pentru 
acțiunile politice.

Or. en

Amendamentul 193
Julie Girling

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 5 – subpunctul 5.3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul acestei activități este 
îmbunătățirea bazei de cunoștințe privind 
materiile prime și dezvoltarea de soluții 
inovatoare pentru explorarea, extracția, 
prelucrarea, reciclarea și recuperarea în 
condiții ecologice și rentabile a materiilor 
prime și pentru înlocuirea acestora cu 
alternative atrăgătoare din punct de vedere 
economic, care au un impact mai redus 
asupra mediului.

Obiectivul acestei activități este 
îmbunătățirea bazei de cunoștințe privind 
materiile prime și dezvoltarea de soluții 
inovatoare pentru explorarea, extracția, 
prelucrarea, reciclarea și recuperarea în 
condiții ecologice, transparente și 
rentabile a materiilor prime și pentru 
înlocuirea acestora cu alternative 
atrăgătoare din punct de vedere economic, 
care au un impact mai redus asupra 
mediului.

Or. en

Amendamentul 194
Julie Girling

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 5 – subpunctul 5.3 – subpunctul 5.3.2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea și inovarea sunt necesare pe 
durata întregului ciclu de viață al 
materiilor, pentru a garanta o aprovizionare 
și o gestiune accesibile, fiabile și durabile a 
materiilor prime esențiale pentru industria 
europeană. Dezvoltarea și utilizarea de 
tehnologii viabile din punct de vedere 
economic, ecologice și acceptabile din 
punct de vedere social pentru prospectare, 
extracție și prelucrare vor încuraja 
utilizarea eficientă a resurselor. Ele vor 
contribui, de asemenea, la exploatarea 
potențialului minelor urbane. În plus, 
tehnologii, modele de afaceri și procese noi 
și viabile din punct de vedere economic de 
reciclare și recuperare a materialelor, vor 
contribui, de asemenea, la reducerea 
dependenței Uniunii privind aprovizionarea 
cu materii prime primare. Aceasta va 
include necesitatea de a prelungi durata de 
utilizare și de a ameliora calitatea reciclării 
și recuperării materialelor, precum și 
necesitatea de a reduce în mod drastic 
irosirea resurselor. O abordare bazată pe 
întregul ciclu de viață va fi adoptată, de la 
aprovizionarea cu materii prime 
disponibile până la sfârșitul ciclului de 
viață al produsului, cu cerințe minime de 
energie și resurse.

Cercetarea și inovarea sunt necesare pe 
durata întregului ciclu de viață al 
materiilor, pentru a garanta o aprovizionare 
și o gestiune accesibile, fiabile și durabile a 
materiilor prime esențiale pentru industria 
europeană. Dezvoltarea și utilizarea de 
tehnologii viabile din punct de vedere 
economic, ecologice și acceptabile din 
punct de vedere social pentru prospectare, 
extracție și prelucrare vor încuraja 
utilizarea eficientă a resurselor. Ele vor 
contribui, de asemenea, la exploatarea 
potențialului minelor urbane. În plus, 
tehnologii, modele de afaceri și procese noi 
și viabile din punct de vedere economic de 
reciclare și recuperare a materialelor, vor 
contribui, de asemenea, la reducerea 
dependenței Uniunii privind aprovizionarea 
cu materii prime primare. Aceasta va 
include necesitatea de a prelungi durata de 
utilizare și de a ameliora calitatea reciclării 
și recuperării materialelor, precum și 
necesitatea de a reduce în mod drastic 
irosirea resurselor. O abordare bazată pe 
întregul ciclu de viață va fi adoptată, de la 
aprovizionarea cu materii prime 
disponibile până la sfârșitul ciclului de 
viață al produsului, cu cerințe minime de 
energie și resurse și cu deplină 
transparență și trasabilitate.

Or. en

Amendamentul 195
Julie Girling

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 5 – subpunctul 5.3 – subpunctul 5.3.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anticipând o posibilă reducere a 
disponibilității anumitor materii prime la 

Anticipând o posibilă reducere a 
disponibilității anumitor materii prime la 
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nivel mondial, ca urmare, de exemplu, a 
restricțiilor comerciale, vor fi examinate și 
dezvoltate produse alternative sau de 
substituție pentru materiile prime critice, 
cu performanțe funcționale similare. Acest 
lucru va reduce astfel dependența Uniunii 
de materiile prime primare iar impactul 
asupra mediului va fi ameliorat.

nivel mondial, ca urmare, de exemplu, a 
restricțiilor comerciale, vor fi examinate și 
dezvoltate produse alternative sau de 
substituție pentru materiile prime critice, 
cu performanțe funcționale similare. Acest 
lucru va reduce astfel dependența Uniunii 
de materiile prime primare și va reduce 
impactul negativ asupra mediului.

Or. en

Amendamentul 196
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 5 – subpunctul 5.4 subpunctul 5.4.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate formele de inovare, progresive sau 
radicale, care combină aspecte tehnologice, 
organizaționale, societale, 
comportamentale, comerciale și politice și 
care favorizează implicarea societății 
civile, vor fi susținute. Acestea vor sta la 
baza unei economii mai circulare, reducând 
în același timp repercusiunile asupra 
mediului și ținând cont de efectele de recul 
asupra mediului. Aceasta va include 
modele de afaceri, simbioză industrială, 
sisteme produse-servicii, proiectarea 
produselor, integralitatea ciclului de viață 
și abordările care privilegiază reciclarea pe 
tot parcursul ciclului de viață. Scopul va fi 
acela de a îmbunătăți eficiența resurselor 
prin reducerea, în termeni absoluți, a 
intrărilor, deșeurilor și a evacuării de 
substanțe nocive de-a lungul lanțului 
valoric și a promova reutilizarea, reciclarea 
și substituirea resurselor. O atenție 
deosebită va fi acordată facilitării tranziției 
de la cercetare la piață, care să implice 
industria și în special IMM-urile, de la 
dezvoltarea de prototipuri la introducerea și 
replicarea pe piață. Crearea de rețele între 
ecoinovatori va urmări, de asemenea, să 

Toate formele de inovare, progresive sau 
radicale, care combină aspecte tehnologice, 
organizaționale, societale, 
comportamentale, comerciale și politice și 
care favorizează implicarea societății 
civile, vor fi susținute. Acestea vor sta la 
baza unei economii mai circulare, reducând 
în același timp repercusiunile asupra 
mediului și ținând cont de efectele de recul 
asupra mediului. Aceasta va include 
modele de afaceri, simbioză industrială, 
sisteme produse-servicii, proiectarea 
produselor, integralitatea ciclului de viață 
și abordările care privilegiază reciclarea pe 
tot parcursul ciclului de viață. Scopul va fi 
acela de a îmbunătăți eficiența resurselor 
prin reducerea, în termeni absoluți, a 
intrărilor, deșeurilor și a evacuării de 
substanțe nocive de-a lungul lanțului 
valoric și a promova reutilizarea, reciclarea 
și substituirea resurselor. O atenție 
deosebită va fi acordată facilitării tranziției 
de la cercetare la piață, care să implice 
industria și în special IMM-urile, de la 
dezvoltarea de prototipuri la introducerea și 
replicarea pe piață la prețuri abordabile. 
Crearea de rețele între ecoinovatori va 
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îmbunătățească difuzarea cunoștințelor și 
să coreleze mai bine oferta cu cererea.

urmări, de asemenea, să îmbunătățească 
difuzarea cunoștințelor și să coreleze mai 
bine oferta cu cererea.

Or. it

Amendamentul 197
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 5 – subpunctul 5.5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sisteme complete de observare și sistemele 
informatice în materie de mediu sunt 
esențiale pentru a asigura furnizarea datelor 
și informațiilor necesare pe termen lung 
pentru a aborda această provocare. Aceste 
sisteme vor fi utilizate pentru a evalua și 
estima condiția, starea și tendințele 
climatice, resursele naturale, inclusiv 
materiile prime, ecosistemele și serviciile 
ecosistemice, precum și pentru a evalua 
politicile și măsurile de reducere a 
emisiilor de carbon și de atenuare și de 
adaptare la schimbările climatice în toate 
sectoarele economiei. Informațiile și 
cunoștințele obținute datorită acestor 
sisteme vor fi utilizate pentru a promova o 
utilizare inteligentă a resurselor strategice; 
pentru a sprijini elaborarea unor politici
bazate pe date concrete; pentru a încuraja 
noile servicii ecologice și climatice; și 
pentru a crea noi posibilități pe piețele 
mondiale.

Sisteme complete de observare și sistemele 
informatice în materie de mediu sunt 
esențiale pentru a asigura furnizarea datelor 
și informațiilor necesare pe termen lung 
pentru a aborda această provocare. Aceste 
sisteme vor fi utilizate pentru a evalua și 
estima condiția, starea și tendințele 
climatice, resursele naturale, inclusiv 
materiile prime, ecosistemele și serviciile
ecosistemice, precum și pentru a evalua 
politicile și măsurile de reducere a 
emisiilor de carbon și de atenuare și de 
adaptare la schimbările climatice în toate 
sectoarele economiei. Informațiile și 
cunoștințele obținute datorită acestor 
sisteme vor fi utilizate pentru a promova o 
utilizare inteligentă a resurselor strategice; 
pentru a sprijini elaborarea unor politici 
bazate pe date concrete; pentru a încuraja 
noile servicii ecologice și climatice; pentru 
a sprijini tehnologiile digitale pentru 
monitorizarea, urmărirea și gestionarea 
resurselor de apă prin satelit; și pentru a 
crea noi posibilități pe piețele mondiale.

Or. en

Amendamentul 198
Richard Seeber, Judith A. Merkies
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Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 5.3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.3a. Dezvoltare de sisteme de apă de 
generație următoare

În Europa, există nevoia urgentă de 
inovații privind sistemele de apă integrate. 
Apa reprezintă un sector-cheie pentru o 
societate sănătoasă, pentru o economie 
prosperă și pentru ecosisteme ecologice. 
Schimbările climatice au un impact 
semnificativ asupra ciclului hidrologic,
tiparele acestuia devenind mai 
imprevizibile și modificând semnificativ 
resursele noastre actuale de apă. Europa 
are o infrastructură pentru apă care se 
învechește (atât pentru aprovizionarea cu 
apă menajeră, cât și pentru cea cu apă 
potabilă) și se confruntă cu provocări în 
materie de gestionare a apei, cum ar fi 
penuria din ce în ce mai mare de apă, 
riscuri ridicate de inundații (urbane), 
poluarea apei și o cerere din ce în ce mai 
mare și mai specifică în materie de 
aprovizionare cu apă. Investițiile în 
sistemele de aprovizionare cu apă sunt 
mari, iar amortizarea investițiilor se face 
pe termen lung.
Se vor organiza activități de cercetare și 
inovare, care se vor concentra pe zone 
urbane și rurale, pe domenii industriale și 
transversale și care vor viza:
5.3.1. ca aprovizionarea cu apă să fie 
sigură, disponibilă și la prețuri 
convenabile pentru toți, asigurând în 
același timp suficientă apă pentru mediu; 
Gestionarea urbană a apelor se confruntă 
cu o presiune din ce în ce mai mare ca 
urmare a urbanizării (în 2050 se așteaptă 
ca peste 80% din populația țărilor UE să 
locuiască în zone urbane). Zonele rurale 
se confruntă cu multe provocări legate de 
apa pentru agricultură, prevenirea 
poluării, igienă și aprovizionarea cu apă 
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potabilă. Este nevoie de o abordare 
integrată care să țină seama în principal 
de ciclul apei și care să implice utilizatorii 
finali și părțile interesate în rezolvarea 
problemelor în materie de aprovizionare 
cu apă.
5.3.2 să realizeze separarea relativă a 
scăderii resurselor de apă de
nivelul activității economice în sectoarele-
cheie din UE (inclusiv energia, 
agricultura și
industria chimică).
Inovațiile care privesc procesele 
industriale, aplicațiile TIC și noile 
tehnologii (KET) vor reduce costurile, 
nevoile de energie și vor contribui la 
reducerea poluării.
5.3.3 să mențină și sporească calitatea 
bună a apelor din toate bazinele riviere 
din UE-
în ceea ce privește calitatea, cantitatea și 
utilizarea și în contextul unei presiuni din 
ce în ce mai mari asupra resurselor de
apă.

5.3.4 Poziția de lider la nivel mondial a 
industriei europene de tratare a apei

Or. en

Amendamentul 199
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6.1 – subpunctul 6.1.1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Principalele provocări societale nu sunt 
abstracte, ele au o dimensiune teritorială. 
În plus, având în vedere importanța 
problematicii urbane în ceea ce privește 
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creativitatea, inovația, problemele sociale, 
economice, culturale și de mediu, este 
nevoie de o atenție deosebită acordată 
acestor provocări.

Or. en

Amendamentul 200
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6.3 – subpunctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea Europeană, cetățenii și partenerii 
săi internaționali se confruntă cu o serie de 
amenințări la adresa securității, cum ar fi 
criminalitatea, terorismul și situațiile de 
urgență de mari dimensiuni cauzate de 
catastrofe naturale sau provocate de om. 
Aceste amenințări pot traversa frontierele 
și pot viza atât obiective fizice cât și spațiul 
cibernetic. Atacurile împotriva site-urilor 
internet ale autorităților publice și 
entităților private, de exemplu, nu numai că 
subminează încrederea cetățenilor dar pot 
afecta în mod serios sectoare esențiale cum 
ar fi energia, transportul, sănătatea, 
finanțele sau telecomunicațiile.

Uniunea Europeană, cetățenii și partenerii 
săi internaționali se confruntă cu o serie de 
amenințări la adresa securității, cum ar fi 
criminalitatea, terorismul, imigrația ilegală
și situațiile de urgență de mari dimensiuni 
cauzate de catastrofe naturale sau 
provocate de om. Aceste amenințări pot 
traversa frontierele și pot viza atât 
obiective fizice cât și spațiul cibernetic.
Atacurile împotriva site-urilor internet ale 
autorităților publice și entităților private, de 
exemplu, nu numai că subminează 
încrederea cetățenilor dar pot afecta în mod 
serios sectoare esențiale cum ar fi energia, 
transportul, sănătatea, finanțele sau 
telecomunicațiile.

Or. it

Amendamentul 201
Theodoros Skylakakis

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 6.3.1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.3.1. Lupta împotriva criminalității și 
terorismului

6.3.1. Lupta împotriva criminalității 
organizate și terorismului
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Amendamentul 202
Vittorio Prodi

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea IV – punctul 3.1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) evaluarea riscurilor și oportunităților 
oferite de noile tehnologii și substanțe 
chimice, inclusiv nanomaterialele, în 
produsele alimentare, hrana pentru animale 
și în produsele de consum curente; 
definirea și validarea de metode de 
măsurare, identificare și cuantificare 
armonizate, de strategii de testare integrate 
și instrumente de ultimă generație pentru 
evaluarea riscurilor de ordin toxicologic, 
inclusiv metode de înlocuire a 
experimentelor pe animale; evaluare a 
efectelor poluării mediului asupra sănătății;

(a) evaluarea riscurilor și oportunităților 
oferite de noile tehnologii și substanțe 
chimice, inclusiv nanomaterialele, în 
produsele alimentare, hrana pentru animale 
și în produsele de consum curente; 
definirea, evaluarea și validarea de metode 
de măsurare, identificare și cuantificare 
armonizate, de strategii de testare integrate 
și instrumente computaționale de ultimă 
generație și care nu sunt testate pe 
animale pentru evaluarea riscurilor de 
ordin toxicologic, inclusiv metode de 
înlocuire a experimentelor pe animale 
pentru efecte asupra sănătății și asupra 
mediului; evaluare a efectelor poluării 
mediului asupra sănătății;

Or. en

Amendamentul 203
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea IV – punctul 3.3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

JRC se va concentra asupra obiectivelor 
20/20/20 privind schimbările climatice și 
energia și a tranziției Uniunii către o 
economie competitivă caracterizată prin 
emisii reduse de carbon până în 2050 prin 
activități de cercetare privind aspectele 
tehnologice și socio-economice ale 

JRC se va concentra asupra obiectivelor 
20/20/20 privind schimbările climatice și 
energia prin activități de cercetare privind 
aspectele tehnologice și socio-economice 
ale următoarelor problematici:
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următoarelor problematici:

Or. it

Justificare

Așa cum o arată numele, programul acoperă doar perioada de până în 2020 pentru atingerea 
obiectivelor din Strategia 2020 și a obiectivului 20-20-20. Mai curând decât să privim 
înainte spre posibile scenarii de viitor pentru următoarele decenii, ar trebui să ne concentrăm 
atenția pe îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru 2020.

Amendamentul 204
Theodoros Skylakakis

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea IV – punctul 3.3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) rețelele de transport al 
energiei/electricității, în special 
modelizarea și simularea rețelelor 
transeuropene de energie, analiza 
tehnologiilor inteligente sau de super rețea 
și simularea în timp real a sistemelor de 
producere a electricității;

(b) rețelele de transport al 
energiei/electricității, în special 
modelizarea și simularea rețelelor 
transeuropene de energie, analiza 
tehnologiilor inteligente sau de super rețea 
și a potențialului de stocare a energiei și 
simularea în timp real a sistemelor de 
producere a electricității;

Or. en


