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Amendamentul 76
Anna Rosbach

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 5 a (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 19 
ianuarie 2012: strategii pentru creșterea 
eficienței lanțului alimentar din UE1

(2011/2175(INI),
__________________
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0014.

Or. en

Amendamentul 77
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Propunere de Propunere de
DECIZIE A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

DECIZIE A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind un Program general de acțiune 
pentru mediu al UE până în 2020

privind un Program general de acțiune 
pentru mediu al UE până în 2020

„O viață bună, în limitele planetei noastre” „O viață bună pe planeta noastră”

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)
(Prezentul amendament se aplică 
întregului text.)

Or. it

Justificare

Deși titlul programului Comisiei sună puțin a ficțiune științifică, el urmărește să asigure 
soluții reale pentru problemele „lumești”.
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Amendamentul 78
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Politicile actuale și viitoare în 
domeniul mediului, puse în aplicare în 
mod eficace, sunt esențiale pentru a 
garanta o rată ridicată a ocupării forței de 
muncă, o economie competitivă, 
stabilitate socială și un mediu bogat și 
sănătos.

Or. en

Justificare

După cum a fost subliniat în mai multe părți ale acestui document, politicile în domeniul 
mediului sunt esențiale pentru a asigura că UE va experimenta pe viitor stabilitate socială, o 
economie competitivă care garantează o rată ridicată a ocupării forței de muncă și un mediu 
bogat și sănătos. Aceste avantaje ale politicilor în domeniul mediului sunt rezumate și 
explicate mai bine în prezentul amendament.

Amendamentul 79
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Este esențial să se stabilească 
obiectivele prioritare pentru 2020 ale 
Uniunii, în lumina unei viziuni pe termen 
lung până în 2050. Noul program trebuie
să se bazeze pe inițiativele de politică din 
strategia Europa 20204, inclusiv pachetul 
energie/climă al UE5, Foaia de parcurs 
pentru trecerea la o economie competitivă 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
până în 20506, strategia UE în domeniul 
biodiversității pentru 20207, Foaia de 
parcurs către o Europă eficientă din punct 

(7) Este esențial să se stabilească 
obiectivele prioritare pentru 2020 ale 
Uniunii, în lumina unei viziuni pe termen 
lung până în 2050. Noul program ar trebui
să se bazeze pe inițiativele de politică 
adoptate deja din strategia Europa 20204, 
inclusiv pachetul energie/climă al UE5, 
strategia UE în domeniul biodiversității 
pentru 20207, Foaia de parcurs către o 
Europă eficientă din punct de vedere 
energetic8, inițiativa emblematică „O 
Uniune a inovării9, precum și propunerea 
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de vedere energetic8 și inițiativa 
emblematică „O Uniune a inovării9.

Comisiei Europene privind cadrul pentru 
2030 pentru politicile energetice și 
climatice. 

Or. en

Amendamentul 80
João Ferreira

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Este esențial să se stabilească 
obiectivele prioritare pentru 2020 ale 
Uniunii, în lumina unei viziuni pe termen 
lung până în 2050. Noul program trebuie
să se bazeze pe inițiativele de politică din 
strategia Europa 2020, inclusiv pachetul 
energie/climă al UE, Foaia de parcurs 
pentru trecerea la o economie competitivă 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon până 
în 2050, strategia UE în domeniul 
biodiversității pentru 2020, Foaia de 
parcurs către o Europă eficientă din punct 
de vedere energetic și inițiativa 
emblematică „O Uniune a inovării”.

(7) Este esențial să se stabilească 
obiectivele prioritare pentru 2020 ale 
Uniunii, în lumina unei viziuni pe termen 
lung până în 2050. Noul program ar trebui
să se întemeieze pe inițiativele de politică 
care nu se bazează pe soluțiile de piață 
pentru mediu din strategia Europa 2020, 
precum pachetul energie/climă al UE, 
Foaia de parcurs pentru trecerea la o 
economie competitivă cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon până în 2050, strategia 
UE în domeniul biodiversității pentru 
2020, Foaia de parcurs către o Europă 
eficientă din punct de vedere energetic și 
inițiativa emblematică „O Uniune a 
inovării”.

Or. pt

Amendamentul 81
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Programul trebuie să contribuie la 
atingerea obiectivelor de mediu convenite 
deja la nivelul Uniunii.

(8) Programul ar trebui să contribuie la 
atingerea obiectivelor de mediu convenite 
deja la nivelul Uniunii și să identifice 
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domeniile politice în care este necesar să 
se stabilească obiective suplimentare.

Or. en

Amendamentul 82
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Uniunea a convenit să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră (GES) din UE cu 
cel puțin 20% până în 2020 (30%, cu 
condiția ca și alte țări dezvoltate să se 
angajeze să realizeze reduceri comparabile 
de emisii și ca țările în curs de dezvoltare 
să contribuie în mod adecvat, în funcție de 
responsabilitățile și capacitățile fiecăreia); 
să garanteze că, până în 2020, 20% din 
consumul de energie va proveni din 
energie din surse regenerabile; și să reducă 
consumul de energie primară cu 20% față 
de nivelurile preconizate prin ameliorarea 
eficienței energetice10;

(9) Uniunea a convenit să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră (GES) din UE cu 
cel puțin 20 % până în 2020 (30 %, cu 
condiția ca și alte țări dezvoltate să se 
angajeze să realizeze reduceri comparabile 
de emisii și ca țările în curs de dezvoltare 
să contribuie în mod adecvat, în funcție de 
responsabilitățile și capacitățile fiecăreia); 
să garanteze că, până în 2020, 20 % din 
consumul de energie va proveni din 
energie din surse regenerabile; și să reducă 
consumul de energie primară cu 20 % față 
de nivelurile preconizate prin ameliorarea 
eficienței energetice10; aceste angajamente 
ar trebui să continue să se aplice pe baza 
cadrului existent al politicii energetice și 
climatice, care stabilește obiective 
obligatorii pentru 2030, în vederea
asigurării că obiectivele pe termen lung 
ale politicii climatice pot fi atinse într-un 
mod eficient din punct de vedere al 
costurilor;

Or. de

Amendamentul 83
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Propunere de decizie
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Uniunea a convenit să oprească 
declinul biodiversității și deteriorarea 
serviciilor ecosistemice în UE până în 2020 
și să le refacă în măsura în care acest lucru 
este realizabil, sporind totodată contribuția 
UE la combaterea declinului biodiversității 
la nivel mondial11;

(10) Uniunea a convenit să oprească 
declinul biodiversității și deteriorarea 
serviciilor ecosistemice în UE până în 2020 
și să le refacă în măsura în care acest lucru 
este realizabil, sporind totodată contribuția 
UE la combaterea declinului biodiversității 
la nivel mondial11, precum și la o viziune 
pe termen lung conform căreia, până în 
2050, biodiversitatea Uniunii Europene și 
serviciile ecosistemice pe care le asigură –
capitalul său natural – sunt protejate, 
valorificate și restabilite în mod 
corespunzător pentru valoarea intrinsecă 
a biodiversității și pentru contribuția lor 
esențială la bunăstarea și prosperitatea 
economică a oamenilor;

Or. en

Justificare

Reflectă Comunicarea Comisiei (COM(2011)244), concluziile Consiliului din 25, 26 mai 
2010 și 23 iunie 2011 și poziția Parlamentului European astfel cum a fost adoptată în plen în 
raportul său privind asigurările noastre de viață, capitalul nostru natural: o strategie a UE 
privind biodiversitatea către 2020(2011/2307).

Amendamentul 84
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Trebuie luate măsuri în scopul 
stabilirii de obiective prioritare la diferite 
niveluri de guvernanță, în conformitate cu 
principiul subsidiarității.

(19) Ar trebui luate măsuri în scopul 
stabilirii de obiective prioritare la diferite 
niveluri de guvernanță, în conformitate cu 
principiul subsidiarității și cele mai recente 
dezvoltări științifice.

Or. en
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Amendamentul 85
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Propunere de decizie
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Solul joacă un rol vital în realizarea 
obiectivelor UE în materie de 
biodiversitate; degradarea sa are în 
principal un impact și cauze regionale și 
locale; prin urmare, principiul 
subsidiarității ar trebui respectat; statele 
membre sunt invitate să își îndeplinească 
obligațiile cu privire la garantarea 
calității solului și să mențină solul în 
condiții bune; statele membre care nu au 
o legislație în domeniul protecției solului 
sunt îndemnate să își asume 
responsabilitățile;

Or. en

Amendamentul 86
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Implicarea unor actori 
neguvernamentali este importantă pentru 
asigurarea succesului programului și a 
atingerii obiectivelor sale prioritare.

(20) Transparența bazată pe implicarea 
unor actori neguvernamentali este 
importantă pentru asigurarea succesului 
programului și atingerea obiectivelor sale 
prioritare.

Or. en

Amendamentul 87
João Ferreira, Sabine Wils
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Propunere de decizie
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Implicarea unor actori 
neguvernamentali este importantă pentru 
asigurarea succesului programului și a 
atingerii obiectivelor sale prioritare.

(20) Cooperarea unor actori 
neguvernamentali este importantă pentru 
asigurarea succesului programului și 
atingerea obiectivelor sale prioritare.

Or. pt

Amendamentul 88
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Declinul biodiversității și degradarea 
ecosistemelor din Uniune au implicații 
importante pentru mediu și sunt 
costisitoare pentru societate în ansamblul 
ei, în special pentru actorii economici din 
sectoarele care depind în mod direct de 
serviciile ecosistemice.

(21) Declinul biodiversității și degradarea 
ecosistemelor din Uniune nu au doar 
implicații importante pentru mediu și sunt 
costisitoare pentru societate în ansamblul 
ei, în special pentru actorii economici din 
sectoarele care depind în mod direct de 
serviciile ecosistemice, dar și pentru 
generațiile viitoare. 

Or. en

Amendamentul 89
João Ferreira

Propunere de decizie
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Declinul biodiversității și degradarea 
ecosistemelor din Uniune au implicații 
importante pentru mediu și sunt 
costisitoare pentru societate în ansamblul 
ei, în special pentru actorii economici din 

(21) Declinul biodiversității și degradarea 
ecosistemelor din Uniune au implicații 
importante pentru mediu și sunt 
costisitoare pentru societate în ansamblul 
ei.



PE508.007v01-00 10/72 AM\931263RO.doc

RO

sectoarele care depind în mod direct de 
serviciile ecosistemice.

Or. pt

Amendamentul 90
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Există posibilități ample de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră și de 
ameliorare a eficienței utilizării resurselor 
în Uniune. Astfel vor fi atenuate presiunile 
asupra mediului, competitivitatea va crește 
și se vor găsi noi surse de creștere și locuri 
de muncă, cu economii de costuri datorate 
eficienței ameliorate, comercializării 
inovațiilor și unei mai bune gestionări a 
resurselor pe întreaga durată a ciclului lor 
de viață.

(22) Există posibilități ample de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră și de 
ameliorare a energiei și a eficienței 
utilizării resurselor în Uniune. Astfel vor fi 
atenuate presiunile asupra mediului, 
competitivitatea va crește și se vor găsi noi 
surse de creștere și locuri de muncă, cu 
economii de costuri datorate eficienței 
ameliorate, comercializării inovațiilor și 
unei mai bune gestionări a resurselor pe 
întreaga durată a ciclului lor de viață.

Or. en

Amendamentul 91
Dan Jørgensen

Propunere de decizie
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Degradarea mediului marin, 
inclusiv din cauza acidificării oceanelor, 
a deșeurilor marine și a zgomotului din 
oceane, prezintă o amenințare majoră 
asupra mediilor marine din UE.

Or. en



AM\931263RO.doc 11/72 PE508.007v01-00

RO

Amendamentul 92
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Deși problemele de mediu și 
impacturile asupra acestuia continuă să 
prezinte riscuri semnificative pentru 
sănătatea și bunăstarea oamenilor, măsurile 
de îmbunătățire a stării mediului pot fi 
benefice.

(23) Deși problemele de mediu și 
impacturile asupra acestuia prezintă tot 
mai mult riscuri semnificative pentru 
sănătatea și bunăstarea oamenilor, măsurile 
de îmbunătățire a stării mediului pot fi 
benefice și ar trebui să fie încurajate în 
toate aspectele politicii Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 93
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Deși problemele de mediu și 
impacturile asupra acestuia continuă să 
prezinte riscuri semnificative pentru 
sănătatea și bunăstarea oamenilor, măsurile 
de îmbunătățire a stării mediului pot fi 
benefice.

(23) Deși problemele de mediu și 
impacturile asupra acestuia prezintă tot 
mai mult riscuri semnificative pentru 
sănătatea și bunăstarea oamenilor, în 
special în ceea ce privește calitatea și 
securitatea aprovizionării cu alimente,
măsurile de îmbunătățire a stării mediului 
pot fi benefice.

Or. en

Amendamentul 94
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Propunere de decizie
Considerentul 23 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Politica Uniunii privind schimbările 
climatice trebuie să urmărească o 
abordare cuprinzătoare, admițând că 
toate sectoarele economiei trebuie să 
contribuie la combaterea schimbărilor 
climatice până în 2050. Pe lângă sfera de 
aplicare a domeniilor acoperite de 
sistemul de comercializare a cotelor de 
emisii, sunt necesare măsuri suplimentare 
pentru a debloca reducerile de emisii 
eficiente din punct de vedere al costurilor 
acoperite de Decizia privind partajarea 
eforturilor, astfel încât să stimuleze 
investițiile verzi și să încurajeze 
schimbarea comportamentului 
consumatorilor și a altor actori.

Or. en

Amendamentul 95
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Implementarea completă și uniformă a 
acquis-ului în domeniul mediului în 
întreaga Uniune reprezintă o investiție 
solidă atât pentru mediu și pentru sănătatea 
umană, cât și pentru economie.

(24) Implementarea completă și uniformă a 
acquis-ului în domeniul mediului în 
întreaga Uniune reprezintă o investiție 
solidă pentru mediu, pentru sănătatea 
umană, pentru economie și pentru 
generațiile viitoare.

Or. en

Amendamentul 96
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Considerentul 24
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Implementarea completă și uniformă a 
acquis-ului în domeniul mediului în 
întreaga Uniune reprezintă o investiție 
solidă atât pentru mediu și pentru sănătatea 
umană, cât și pentru economie.

(24) Implementarea completă și uniformă a 
acquis-ului în domeniul mediului în 
întreaga Uniune reprezintă o obligație a 
tratatului, precum și o investiție solidă 
pentru mediu și pentru sănătatea umană, 
cât și pentru economie.

Or. en

Amendamentul 97
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Implementarea completă și uniformă a 
acquis-ului în domeniul mediului în 
întreaga Uniune reprezintă o investiție 
solidă atât pentru mediu și pentru sănătatea 
umană, cât și pentru economie.

(24) Implementarea completă și uniformă a 
acquis-ului în domeniul mediului în 
întreaga Uniune reprezintă o investiție 
solidă pentru mediu, pentru o 
aprovizionare cu alimente sigură și pentru 
sănătatea umană, cât și pentru economie.

Or. en

Amendamentul 98
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Propunere de decizie
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Pentru consolidarea sustenabilității 
agriculturii ar trebui luate măsuri 
suplimentare. O mai mare atenție ar 
trebui acordată îmbunătățirii calității 
solului prin utilizarea rotațiilor, a 
leguminoaselor, a îngrășământului 
ecologic și a unor sisteme integrate 
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culturi-ferme de animale. Utilizarea și 
poluarea apei ar putea fi reduse prin 
creșterea de animale în sisteme mixte și de 
pășunat mai curând decât în sisteme 
industriale. Biodiversitatea ar putea fi 
promovată prin adoptarea unei 
agriculturi mai puțin intensificate.

Or. en

Amendamentul 99
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Politica Uniunii în domeniul mediului 
trebuie să se sprijine în continuare pe o 
bază de cunoștințe solidă.

(25) Politica Uniunii în domeniul mediului 
ar trebui să se sprijine în continuare pe o 
bază solidă de dovezi și, prin urmare, 
economiile din bugetul Uniunii nu ar 
trebui, atunci când este posibil, să fie 
luate din fonduri pentru cercetare.

Or. en

Amendamentul 100
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Politica Uniunii în domeniul mediului 
trebuie să se sprijine în continuare pe o 
bază de cunoștințe solidă.

(25) Politica Uniunii în domeniul mediului 
ar trebui să se sprijine în continuare pe o 
bază solidă de cunoștințe și dovezi și să fie 
receptivă la noile rezultate științifice.

Or. en
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Amendamentul 101
Karl-Heinz Florenz

Propunere de decizie
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Obiectivele de mediu trebuie sprijinite 
prin investiții adecvate.

(26) Obiectivele de mediu ar trebui
sprijinite prin investiții adecvate, în special 
în domeniul gestionării deșeurilor, prin 
orientarea sprijinului fondului structural 
al UE în conformitate cu Directiva-cadru 
privind deșeurile. Astfel, fondurile UE ar 
trebui alocate în mod prioritar activităților 
aflate în vârful ierarhiei deșeurilor (de 
exemplu, instalațiile de reciclare au 
întâietate în raport cu distrugerea 
deșeurilor).

Or. de

Amendamentul 102
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Obiectivele de mediu trebuie sprijinite 
prin investiții adecvate.

(26) Obiectivele de mediu ar trebui
sprijinite prin investiții adecvate, iar
utilizarea parteneriatelor public-private ar 
trebui încurajată

Or. en

Amendamentul 103
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Considerentul 27
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Integrarea problemelor de mediu este 
esențială pentru reducerea presiunilor 
asupra mediului rezultate din politicile și 
activitățile din alte sectoare și pentru 
îndeplinirea obiectivelor de mediu și 
climatice.

(27) Integrarea problemelor de mediu în 
toate domeniile politicii este esențială 
pentru reducerea presiunilor asupra 
mediului rezultate din politicile și 
activitățile din alte sectoare și pentru 
îndeplinirea obiectivelor de mediu și 
climatice.

Or. en

Amendamentul 104
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) În UE, în ansamblul său, nu a fost 
elaborată încă nicio dispoziție adecvată 
pentru implicarea publicului în mod 
eficient și echitabil în procesul de 
soluționare a problemelor de mediu, în 
special prin procedura EIM.

Or. lt

Amendamentul 105
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Propunere de decizie
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) În cadrul monitorizării rezultatelor
Conferinței ONU privind dezvoltarea 
durabilă (Summit-ul Rio+20), noul 
program general de acțiune trebuie să 
sprijine procesele internaționale și 
regionale care urmăresc transformarea 

(30) Noul program general de acțiune ar 
trebui să sprijine punerea în aplicare a 
angajamentelor luate în cadrul Conferinței 
ONU privind dezvoltarea durabilă 
(Summitul Rio+20), în UE și la nivel 
internațional, care urmăresc transformarea 
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economiei mondiale într-o economie verde 
favorabilă incluziunii în contextul 
dezvoltării durabile și al reducerii sărăciei.

economiei mondiale într-o economie verde 
favorabilă incluziunii în contextul 
dezvoltării durabile și al reducerii sărăciei.

Or. en

Amendamentul 106
Karl-Heinz Florenz

Propunere de decizie
Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) În conformitate cu Comunicarea 
Comisiei (COM(2012)0095) și raportul 
Parlamentului European (2012/2104(INI) 
referitor la optimizarea avantajelor 
obținute de pe urma măsurilor UE în 
domeniul mediului: creșterea încrederii 
prin ameliorarea cunoștințelor și a 
capacității de reacție, o atenție deosebită 
ar trebui acordată punerii în aplicare a 
legislației europene în domeniul mediului.

Or. de

Amendamentul 107
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) protejarea, conservarea și ameliorarea 
capitalului natural al Uniunii;

(a) protejarea, conservarea și consolidarea
utilizării sustenabile a capitalului natural 
al Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 108
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) trecerea Uniunii la o economie verde 
și competitivă cu emisii reduse de dioxid 
de carbon și eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor;

(b) crearea unei economii competitive 
circulare, cu emisii reduse de dioxid de 
carbon care este eficientă din punct de 
vedere al utilizării resurselor și care 
respectă mediul și ecosistemele;

Or. it

Amendamentul 109
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) trecerea Uniunii la o economie verde și 
competitivă cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor;

(b) trecerea Uniunii la o economie verde, 
inovatoare și competitivă cu emisii reduse 
de dioxid de carbon și eficientă din punct
de vedere al utilizării resurselor;

Or. en

Amendamentul 110
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) trecerea Uniunii la o economie verde și 
competitivă cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor;

(b) trecerea Uniunii la o economie 
favorabilă mediului și competitivă cu 
emisii reduse de dioxid de carbon și 
eficientă din punct de vedere al utilizării 
resurselor;
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Or. fr

Amendamentul 111
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) îmbunătățirea bazei de cunoștințe
pentru politica în materie de mediu;

(e) îmbunătățirea bazei de cunoștințe și 
dovezi pentru politica în materie de mediu;

Or. en

Amendamentul 112
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) asigurarea de investiții pentru politica în 
materie de mediu și climă și stabilirea 
corectă a prețurilor;

(f) asigurarea de investiții pentru politica în 
materie de mediu și climă;

Or. en

Amendamentul 113
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) asigurarea de investiții pentru politica în 
materie de mediu și climă și stabilirea 
corectă a prețurilor;

(f) asigurarea de investiții publice și 
private pentru politica în materie de mediu 
și climă și stabilirea corectă a prețurilor;

Or. en
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Amendamentul 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) îmbunătățirea integrării problemelor de 
mediu și a coerenței politicilor;

(g) îmbunătățirea integrării problemelor de 
mediu, a coerenței politicilor și a implicării 
populației în soluționarea problemelor de 
mediu;

Or. lt

Amendamentul 115
João Ferreira

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) crearea unei legături armonioase și 
sustenabile între natură și societate;

Or. pt

Amendamentul 116
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) maximizarea aprovizionării și a 
accesului la alimente sănătoase;

Or. en
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Amendamentul 117
João Ferreira

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2)Programul se bazează pe principiul 
„poluatorul plătește”, pe principiul 
precauției și al acțiunii preventive și pe 
principiul corectării poluării la sursă.

(2) Programul se bazează pe principiul 
precauției și al acțiunii preventive și pe 
principiul corectării poluării la sursă, 
întrucât principiile democrației economice 
sunt întotdeauna mai presus de legislațiile 
pieței.

Or. pt

Amendamentul 118
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Programul garantează un nivel 
ridicat al protecției mediului, precum și al 
calității vieții printr-o bunăstare 
echitabilă și sustenabilă pentru cetățeni.

Or. en

Amendamentul 119
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Toate măsurile, acțiunile și obiectivele 
stabilite în program se implementează în 
conformitate cu principiile reglementării 
inteligente și fac obiectul unei evaluări 
exhaustive a impactului, dacă este cazul.

(3) Toate măsurile, acțiunile și obiectivele 
stabilite în program se implementează în 
conformitate cu principiile reglementării 
inteligente, ar trebui să se bazeze pe date 
științifice solide și să facă obiectul unei 
evaluări exhaustive a impactului, dacă este 
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cazul.

Or. en

Amendamentul 120
Ewald Stadler

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Emisiile de poluanți în aer, apă și sol au 
fost reduse semnificativ în ultimele 
decenii, la fel cum s-a întâmplat și în cazul 
emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în 
ultimii ani. Această reducere este 
determinată și de scăderea producției din 
timpul crizei economice și de închiderea 
de întreprinderi în Europa de Est.
Legislația UE în domeniul substanțelor 
chimice a fost modernizată și s-a 
restricționat utilizarea multor substanțe 
toxice sau periculoase, precum plumbul, 
cadmiul și mercurul, în produsele cel mai 
des folosite în gospodării. Cetățenii UE 
beneficiază de un nivel al calității apei aflat 
printre cele mai ridicate din lume, iar peste 
18 % din teritoriul UE și 4 % din mările 
sale au fost desemnate zone naturale 
protejate.

Or. de

Amendamentul 121
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Emisiile de poluanți în aer, apă și sol au 
fost reduse semnificativ în ultimele 

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

decenii, la fel cum s-a întâmplat și în cazul 
emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în 
ultimii ani. Legislația UE în domeniul 
substanțelor chimice a fost modernizată și 
s-a restricționat utilizarea multor substanțe 
toxice sau periculoase, precum plumbul, 
cadmiul și mercurul, în produsele cel mai 
des folosite în gospodării. Cetățenii UE 
beneficiază de un nivel al calității apei aflat 
printre cele mai ridicate din lume, iar peste 
18 % din teritoriul UE și 4 % din mările 
sale au fost desemnate zone naturale 
protejate. Cu toate acestea, există încă 
probleme mari cu deșeurile marine și cu 
poluarea mediului marin

Or. en

Amendamentul 122
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Politica în materie de mediu a Uniunii a 
stimulat inovarea și investițiile în bunuri și 
servicii de mediu generând locuri de 
muncă și oportunități de export. Datorită 
extinderilor succesive, standardele înalte de 
protecție a mediului se aplică pe o 
suprafață vastă a continentului european, 
iar eforturile Uniunii au contribuit la 
intensificarea angajamentelor la nivel 
internațional în vederea combaterii 
schimbărilor climatice și a declinului 
biodiversității, precum și la succesul 
eforturilor globale de eliminare a 
substanțelor care epuizează stratul de ozon 
și a carburanților cu plumb.

3. Politicile în materie de mediu ale 
statelor membre, precum și ale Uniunii au 
stimulat inovarea și investițiile în bunuri și 
servicii de mediu generând locuri de 
muncă și oportunități de export. Datorită 
extinderilor succesive, standardele înalte de 
protecție a mediului se aplică pe o 
suprafață vastă a continentului european, 
iar eforturile Uniunii au contribuit la 
intensificarea angajamentelor la nivel 
internațional în vederea combaterii 
schimbărilor climatice și a declinului 
biodiversității, precum și la succesul 
eforturilor globale de eliminare a 
substanțelor care epuizează stratul de ozon 
și carburanții cu plumb.

Or. en
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Amendamentul 123
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. S-au înregistrat progrese considerabile și 
în ceea ce privește integrarea obiectivelor 
de mediu în alte politici și activități ale 
Uniunii. Politica agricolă comună (PAC) 
reformată a legat, începând din 2003, 
plățile directe de cerințele privind 
menținerea terenurilor în bune condiții 
agricole și de mediu și respectarea 
legislației relevante în domeniul mediului 
de către agricultori. Combaterea 
schimbărilor climatice a devenit parte 
integrantă a politicii energetice și s-au 
înregistrat progrese în ceea ce privește 
integrarea preocupărilor legate de utilizarea 
eficientă a resurselor, de schimbările 
climatice și de eficiența energetică în alte 
sectoare-cheie, precum cel al 
transporturilor și al construcțiilor.

4. S-au înregistrat progrese considerabile și 
în ceea ce privește integrarea obiectivelor 
de mediu în alte politici și activități ale 
Uniunii. Politica agricolă comună (PAC) 
reformată a legat, începând din 2003, 
plățile directe de cerințele privind 
menținerea terenurilor în bune condiții 
agricole și de mediu și respectarea 
legislației relevante în domeniul mediului 
de către agricultori. Cu toate acestea, când 
vine vorba de PAC, se mai pot face încă 
multe îmbunătățiri. Combaterea 
schimbărilor climatice a devenit parte 
integrantă a politicii energetice și s-au 
înregistrat progrese în ceea ce privește 
integrarea preocupărilor legate de utilizarea 
eficientă a resurselor, de schimbările 
climatice și de eficiența energetică în alte 
sectoare-cheie, precum cel al 
transporturilor și al construcțiilor.

Or. en

Amendamentul 124
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. S-au înregistrat progrese considerabile și 
în ceea ce privește integrarea obiectivelor 
de mediu în alte politici și activități ale 
Uniunii. Politica agricolă comună (PAC) 
reformată a legat, începând din 2003, 
plățile directe de cerințele privind 
menținerea terenurilor în bune condiții 

4. S-au înregistrat progrese considerabile și 
în ceea ce privește integrarea obiectivelor 
de mediu în alte politici și activități ale 
Uniunii. Politica agricolă comună (PAC) 
reformată a legat, începând din 2003, 
plățile directe de cerințele privind 
menținerea terenurilor în bune condiții 
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agricole și de mediu și respectarea 
legislației relevante în domeniul mediului 
de către agricultori. Combaterea 
schimbărilor climatice a devenit parte 
integrantă a politicii energetice și s-au 
înregistrat progrese în ceea ce privește 
integrarea preocupărilor legate de utilizarea 
eficientă a resurselor, de schimbările 
climatice și de eficiența energetică în alte 
sectoare-cheie, precum cel al 
transporturilor și al construcțiilor.

agricole și de mediu și respectarea 
legislației relevante în domeniul mediului 
de către agricultori. Adaptarea la 
schimbările climatice a devenit parte 
integrantă a politicii energetice și s-au 
înregistrat progrese în ceea ce privește 
integrarea preocupărilor legate de utilizarea 
eficientă a resurselor, de schimbările 
climatice și de eficiența energetică în alte 
sectoare-cheie, precum cel al 
transporturilor și al construcțiilor.

Or. it

Amendamentul 125
Richard Seeber, Peter Liese

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. S-au înregistrat progrese considerabile și 
în ceea ce privește integrarea obiectivelor 
de mediu în alte politici și activități ale 
Uniunii. Politica agricolă comună (PAC) 
reformată a legat, începând din 2003, 
plățile directe de cerințele privind 
menținerea terenurilor în bune condiții 
agricole și de mediu și respectarea 
legislației relevante în domeniul mediului 
de către agricultori. Combaterea 
schimbărilor climatice a devenit parte 
integrantă a politicii energetice și s-au 
înregistrat progrese în ceea ce privește 
integrarea preocupărilor legate de utilizarea 
eficientă a resurselor, de schimbările 
climatice și de eficiența energetică în alte 
sectoare-cheie, precum cel al 
transporturilor și al construcțiilor.

4. S-au înregistrat progrese considerabile și 
în ceea ce privește integrarea obiectivelor 
de mediu în alte politici și activități ale 
Uniunii. Politica agricolă comună (PAC) 
reformată a legat, începând din 2003, 
plățile directe de cerințele privind 
menținerea terenurilor în bune condiții 
agricole și de mediu și respectarea 
legislației relevante în domeniul mediului 
de către agricultori. Combaterea 
schimbărilor climatice a devenit parte 
integrantă a politicii energetice și s-au 
înregistrat progrese în ceea ce privește 
integrarea preocupărilor legate de utilizarea 
eficientă a resurselor, de schimbările 
climatice și de eficiența energetică în alte 
sectoare-cheie, precum cel al 
transporturilor și al construcțiilor. Cu toate 
acestea, pe viitor trebuie acordată o 
atenție mai mare punerii în aplicare a 
ecocondiționalității într-un mod mai 
eficace.

Or. de
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Amendamentul 126
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Cu toate acestea, multe tendințe privind 
mediul în UE rămân îngrijorătoare, nu în 
ultimul rând din cauza implementării 
insuficiente a legislației UE în vigoare în 
domeniul mediului. Numai 17% dintre 
speciile și habitatele evaluate în temeiul 
Directivei „Habitate” sunt în stare bună, iar 
degradarea și declinul capitalului natural 
pun în pericol eforturile de a atinge 
obiectivele UE în materie de biodiversitate 
și de combatere a schimbărilor climatice. 
Acest lucru generează costuri aferente 
ridicate care nu au fost încă valorizate 
corespunzător în sistemul nostru economic 
sau social. O parte din teritoriul UE (30%)
este extrem de fragmentată, ceea ce 
afectează conectivitatea și sănătatea 
ecosistemelor, precum și capacitatea 
acestora de a furniza nu numai servicii, ci 
și habitate viabile pentru specii. Deși în UE 
s-au înregistrat progrese în sensul separării 
creșterii de emisiile de GES, de consumul 
de resurse și de impacturile asupra 
mediului, resursele sunt încă utilizate, în 
mare parte, în mod nesustenabil și 
ineficient, iar deșeurile nu sunt gestionate 
în mod corespunzător. Prin urmare, 
întreprinderile din UE nu pot beneficia de 
oportunitățile semnificative oferite de 
utilizarea eficientă a resurselor în ceea ce 
privește competitivitatea, reducerea 
costurilor, creșterea productivității și 
securitatea aprovizionării. Nivelurile de 
calitate a apei și de poluare atmosferică 
sunt încă problematice în multe părți ale 
Europei, iar cetățenii UE continuă să fie 
expuși la substanțe periculoase, ceea ce le 
poate afecta sănătatea și bunăstarea. 

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

consumă solurile fertile, având impacturi 
asupra securității alimentare și asupra 
atingerii obiectivelor în materie de 
biodiversitate. Degradarea solurilor rămâne 
în mare măsură necontrolată.

Or. en

Amendamentul 127
Margrete Auken, Jo Leinen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

utilizarea eficientă a resurselor în ceea ce 
privește competitivitatea, reducerea 
costurilor, creșterea productivității și 
securitatea aprovizionării. Nivelurile de 
calitate a apei și de poluare atmosferică 
sunt încă problematice în multe părți ale 
Europei, iar cetățenii UE continuă să fie 
expuși la substanțe periculoase, ceea ce le 
afectează sănătatea și bunăstarea. 
Exploatarea nesustenabilă a terenurilor
consumă solurile fertile, având impacturi 
asupra securității alimentare mondiale și 
asupra atingerii obiectivelor în materie de 
biodiversitate. Degradarea solurilor rămâne 
în mare măsură necontrolată și necesită un 
cadru juridic european comun.

Or. en

Amendamentul 128
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Cu toate acestea, multe tendințe privind 
mediul în UE rămân îngrijorătoare, nu în 
ultimul rând din cauza implementării 
insuficiente a legislației UE în vigoare în 
domeniul mediului. Numai 17% dintre 
speciile și habitatele evaluate în temeiul 
Directivei „Habitate” sunt în stare bună, iar 
degradarea și declinul capitalului natural 
pun în pericol eforturile de a atinge 
obiectivele UE în materie de biodiversitate 
și de combatere a schimbărilor climatice. 
Acest lucru generează costuri aferente 
ridicate care nu au fost încă valorizate 
corespunzător în sistemul nostru economic 
sau social. O parte din teritoriul UE (30%)
este extrem de fragmentată, ceea ce 
afectează conectivitatea și sănătatea 
ecosistemelor, precum și capacitatea 
acestora de a furniza nu numai servicii, ci 

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

și habitate viabile pentru specii. Habitatele 
și speciile marine continuă să fie expuse 
riscului de degradare și dispariție din 
cauza unei multitudini de amenințări 
provocate de om în apele din UE. Deși în 
UE s-au înregistrat progrese în sensul 
separării creșterii de emisiile de GES, de 
consumul de resurse și de impacturile 
asupra mediului, resursele sunt încă 
utilizate, în mare parte, în mod 
nesustenabil și ineficient, iar deșeurile nu 
sunt gestionate în mod corespunzător. Prin 
urmare, întreprinderile din UE nu pot 
beneficia de oportunitățile semnificative 
oferite de utilizarea eficientă a resurselor în 
ceea ce privește competitivitatea, reducerea 
costurilor, creșterea productivității și 
securitatea aprovizionării. Nivelurile de 
calitate a apei și de poluare atmosferică 
sunt încă problematice în multe părți ale 
Europei, iar cetățenii UE continuă să fie 
expuși la substanțe periculoase, ceea ce le 
poate afecta sănătatea și bunăstarea. 
Exploatarea nesustenabilă a terenurilor 
consumă solurile fertile, având impacturi 
asupra securității alimentare și asupra 
atingerii obiectivelor în materie de 
biodiversitate. Degradarea solurilor rămâne 
în mare măsură necontrolată.

Or. en

Amendamentul 129
Pavel Poc

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Cu toate acestea, multe tendințe privind 
mediul în UE rămân îngrijorătoare, nu în 
ultimul rând din cauza implementării 
insuficiente a legislației UE în vigoare în 
domeniul mediului. Numai 17% dintre 
speciile și habitatele evaluate în temeiul 

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

Directivei „Habitate” sunt în stare bună, iar 
degradarea și declinul capitalului natural 
pun în pericol eforturile de a atinge 
obiectivele UE în materie de biodiversitate 
și de combatere a schimbărilor climatice. 
Dintre cele 395 de specii indigene 
enumerate ca fiind grav amenințate pe 
lista roșie actuală a speciilor amenințate 
stabilită de UICN, 110 se află în pericol 
din cauza infestării cu specii alogene 
invazive. Acest lucru generează costuri 
aferente ridicate care nu au fost încă 
valorizate corespunzător în sistemul nostru 
economic sau social. O parte din teritoriul 
UE (30 %) este extrem de fragmentată, 
ceea ce afectează conectivitatea și 
sănătatea ecosistemelor, precum și 
capacitatea acestora de a furniza nu numai 
servicii, ci și habitate viabile pentru specii. 
Deși în UE s-au înregistrat progrese în 
sensul separării creșterii de emisiile de 
GES, de consumul de resurse și de 
impacturile asupra mediului, resursele sunt 
încă utilizate, în mare parte, în mod 
nesustenabil și ineficient, iar deșeurile nu 
sunt gestionate în mod corespunzător. Prin 
urmare, întreprinderile din UE nu pot 
beneficia de oportunitățile semnificative 
oferite de utilizarea eficientă a resurselor în 
ceea ce privește competitivitatea, reducerea 
costurilor, creșterea productivității și 
securitatea aprovizionării. Nivelurile de 
calitate a apei și de poluare atmosferică 
sunt încă problematice în multe părți ale 
Europei, iar cetățenii UE continuă să fie 
expuși la substanțe periculoase, ceea ce le 
poate afecta sănătatea și bunăstarea. 
Exploatarea nesustenabilă a terenurilor 
consumă solurile fertile, având impacturi 
asupra securității alimentare și asupra 
atingerii obiectivelor în materie de 
biodiversitate. Degradarea solurilor rămâne 
în mare măsură necontrolată.

Or. en
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Justificare

The ecological and economic justifications for action are compelling. Biological invasions 
are one of the main drivers of biodiversity loss. Invasive alien species may have far-reaching 
and harmful effects on the environment and natural resources for generations. Invasive alien 
species can also affect human life and health and cause serious economic damage to 
agriculture, forestry and fisheries, which is estimated to be at least EUR 12 billion per year in 
Europe alone. Postponing effective action further will prevent the EU from achieving its own 
biodiversity conservation objectives and its global biodiversity commitments.

Amendamentul 130
Ewald Stadler

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

5. Cu toate acestea, multe tendințe privind 
mediul în UE rămân îngrijorătoare, nu în 
ultimul rând din cauza implementării 
insuficiente a legislației UE în vigoare în 
domeniul mediului. Numai 17 % dintre 
speciile și habitatele evaluate în temeiul 
Directivei „Habitate” sunt în stare bună, iar 
degradarea și declinul capitalului natural 
pun în pericol eforturile de a atinge 
obiectivele UE în materie de biodiversitate 
și de combatere a schimbărilor climatice. 
Acest lucru generează costuri aferente 
ridicate care nu au fost încă valorizate 
corespunzător în sistemul nostru economic 
sau social, în măsura în care natura poate 
fi cuantificată. În plus, până în prezent 
este total neclar în ce măsură schimbările 
climatice sunt rezultatul acțiunii 
oamenilor și în ce măsură clima se 
schimbă ca urmare a influențelor 
naturale. O parte din teritoriul UE (30 %)
este extrem de fragmentată, ceea ce 
afectează conectivitatea și sănătatea 
ecosistemelor, precum și capacitatea 
acestora de a furniza nu numai servicii, ci 
și habitate viabile pentru specii. Deși în UE 
s-au înregistrat progrese în sensul separării 
creșterii de emisiile de GES, de consumul 
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oportunitățile semnificative oferite de 
utilizarea eficientă a resurselor în ceea ce 
privește competitivitatea, reducerea 
costurilor, creșterea productivității și
securitatea aprovizionării. Nivelurile de 
calitate a apei și de poluare atmosferică 
sunt încă problematice în multe părți ale 
Europei, iar cetățenii UE continuă să fie 
expuși la substanțe periculoase, ceea ce le 
poate afecta sănătatea și bunăstarea. 
Exploatarea nesustenabilă a terenurilor 
consumă solurile fertile, având impacturi 
asupra securității alimentare și asupra 
atingerii obiectivelor în materie de 
biodiversitate. Degradarea solurilor rămâne 
în mare măsură necontrolată.

de resurse și de impacturile asupra 
mediului, resursele sunt încă utilizate, în 
mare parte, în mod nesustenabil și 
ineficient, iar deșeurile nu sunt gestionate 
în mod corespunzător. Prin urmare, 
întreprinderile din UE nu pot beneficia de 
oportunitățile semnificative oferite de 
utilizarea eficientă a resurselor în ceea ce 
privește competitivitatea, reducerea 
costurilor, creșterea productivității și 
securitatea aprovizionării. Nivelurile de 
calitate a apei și de poluare atmosferică 
sunt încă problematice în multe părți ale 
Europei, iar cetățenii UE continuă să fie 
expuși la substanțe periculoase, ceea ce le 
poate afecta sănătatea și bunăstarea. 
Exploatarea nesustenabilă a terenurilor 
consumă solurile fertile, având impacturi 
asupra securității alimentare și asupra 
atingerii obiectivelor în materie de 
biodiversitate. Degradarea solurilor rămâne 
în mare măsură necontrolată.

Or. de

Amendamentul 131
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Cu toate acestea, multe tendințe privind 
mediul în UE rămân îngrijorătoare, nu în 
ultimul rând din cauza implementării 
insuficiente a legislației UE în vigoare în 
domeniul mediului. Numai 17% dintre 
speciile și habitatele evaluate în temeiul 
Directivei „Habitate” sunt în stare bună, iar 
degradarea și declinul capitalului natural 
pun în pericol eforturile de a atinge 
obiectivele UE în materie de biodiversitate 
și de combatere a schimbărilor climatice. 
Acest lucru generează costuri aferente 
ridicate care nu au fost încă valorizate 

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

au fost încă valorizate corespunzător în 
sistemul nostru economic sau social. O 
parte din teritoriul UE (30 %) este extrem 
de fragmentată, ceea ce afectează 
conectivitatea și sănătatea ecosistemelor, 
precum și capacitatea acestora de a furniza 
nu numai servicii, ci și habitate viabile 
pentru specii. Deși în UE s-au înregistrat 
progrese în sensul separării creșterii de 
emisiile de GES, de consumul de resurse și 
de impacturile asupra mediului, resursele 
sunt încă utilizate, în mare parte, în mod 
nesustenabil și ineficient, iar deșeurile nu 
sunt gestionate în mod corespunzător. Prin 
urmare, întreprinderile din UE nu pot 
beneficia de oportunitățile semnificative 
oferite de utilizarea eficientă a resurselor în 
ceea ce privește competitivitatea, reducerea 
costurilor, creșterea productivității și 
securitatea aprovizionării. Nivelurile de 
calitate a apei și de poluare atmosferică 
sunt încă problematice în multe părți ale 
Europei, iar cetățenii UE continuă să fie 
expuși la substanțe periculoase, ceea ce le 
poate afecta sănătatea și bunăstarea. 
Exploatarea nesustenabilă a terenurilor 
consumă solurile fertile, având impacturi 
asupra securității alimentare și asupra 
atingerii obiectivelor în materie de 
biodiversitate. Degradarea solurilor rămâne 
în mare măsură necontrolată.

Or. en

Amendamentul 132
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Schimbările survenite în domeniul 
mediului în UE sunt cauzate tot mai 
frecvent de evoluțiile care au loc la nivel 
mondial, inclusiv în ceea ce privește 

6. Schimbările survenite în domeniul 
mediului în UE sunt cauzate tot mai 
frecvent de evoluțiile care au loc la nivel 
mondial, inclusiv în ceea ce privește 
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demografia, modelele de consum și 
comerciale, precum și progresul tehnologic 
rapid. Deși toate acestea oferă oportunități 
semnificative de creștere economică și de 
bunăstare a societății, ele creează provocări 
și incertitudini pentru economia și 
societatea UE și cauzează degradarea 
mediului la nivel mondial.

demografia, modelele de consum și 
comerciale, precum și progresul tehnologic 
rapid. Deși toate acestea oferă oportunități 
semnificative de creștere economică și de 
bunăstare a societății, ele creează provocări 
și incertitudini pentru economia și 
societatea UE în termeni de protecție a 
mediului.

Or. es

Amendamentul 133
Ewald Stadler

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Dimensiunile internaționale ale 
politicii de mediu a UE trebuie să includă 
și negocierile cu alte comunități statale, 
având în vedere că potențialul de 
integrare a obiectivelor de mediu în 
politica comercială a OMC nu a fost încă 
exploatat.

Or. de

Amendamentul 134
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Împreună cu sistemele actuale de 
producție și de consum al deșeurilor din 
economia mondială, creșterea cererii de 
bunuri și servicii și epuizarea resurselor 
duc la creșterea costului materiilor prime 
esențiale, al mineralelor și al energiei, ceea 
ce generează mai multă poluare și mai 

7. Împreună cu sistemele actuale de 
producție și de consum al deșeurilor din 
economia mondială, creșterea cererii de 
bunuri și servicii și epuizarea resurselor 
duc la creșterea costului materiilor prime 
esențiale, al mineralelor și al energiei, ceea 
ce generează mai multă poluare și mai 
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multe deșeuri, sporind emisiile globale de 
GES și cauzând degradarea terenurilor, 
defrișări și declinul biodiversității. Aproape 
două treimi din ecosistemele lumii sunt în 
declin și există dovezi că limitele planetare 
ale biodiversității, ale schimbărilor 
climatice și ale ciclului azotului au fost 
deja încălcate. În absența unor progrese în 
ceea ce privește îmbunătățirea utilizării 
eficiente a resurselor, este probabil că până 
în 2030 va exista un deficit de apă de 40%
la nivel mondial. De asemenea, există 
riscul ca schimbările climatice să agraveze 
și mai mult aceste probleme, generând 
costuri ridicate. În 2011, dezastrele cauzate 
parțial de schimbările climatice au avut ca 
rezultat pierderi economice de peste 300 de 
miliarde de euro la nivel global. OCDE a 
avertizat că degradarea și eroziunea 
continuă a capitalului natural riscă să 
cauzeze schimbări ireversibile care ar putea 
să pună în pericol creșterea standardelor de 
trai din ultimele două secole și să antreneze 
costuri semnificative.

multe deșeuri, sporind emisiile globale de 
GES și cauzând degradarea terenurilor, 
defrișări și declinul biodiversității. Aproape 
două treimi din ecosistemele lumii sunt în 
declin și există dovezi că limitele planetare 
ale biodiversității, ale schimbărilor 
climatice și ale ciclului azotului au fost 
deja încălcate. În absența unor progrese în 
ceea ce privește îmbunătățirea utilizării 
eficiente a resurselor, este probabil că până 
în 2030 va exista un deficit de apă de 40 %
la nivel mondial. De asemenea, există 
riscul ca schimbările climatice să agraveze 
și mai mult aceste probleme, generând 
costuri ridicate1. În 2011, dezastrele 
cauzate parțial de schimbările climatice au 
avut ca rezultat pierderi economice de 
peste 300 de miliarde de euro la nivel 
global. OCDE a avertizat că degradarea și 
eroziunea continuă a capitalului natural 
riscă să cauzeze schimbări ireversibile care 
ar putea să pună în pericol creșterea 
standardelor de trai din ultimele două 
secole și să antreneze costuri semnificative.

__________________
1 Potrivit Raportului Stern privind 
economia schimbărilor climatice, fără 
luarea unor măsuri, costurile globale ale 
schimbărilor climatice vor fi echivalente 
cu pierderea a cel puțin 5 % din produsul 
intern brut global (PIB) în fiecare an. 
Dacă se include o gamă mai largă de 
riscuri și impacturi, această valoare ar 
putea crește la 20 % din PIB.

Or. en

Amendamentul 135
Richard Seeber, Peter Liese

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

9. Pentru a trăi bine în viitor, ar trebui
luate acum măsuri urgente și concertate 
pentru a ameliora reziliența ecologică și 
pentru a maximiza beneficiile pe care 
politica în materie de mediu le poate oferi 
economiei și societății, respectând totodată 
limitele ecologice ale planetei. Prezentul 
program reflectă angajamentul UE de a se 
transforma într-o economie verde 
favorabilă incluziunii, care să asigure 
creșterea și dezvoltarea, să protejeze 
sănătatea și bunăstarea oamenilor, să ofere 
locuri de muncă decente, să reducă 
inegalitățile și care să investească și să 
protejeze biodiversitatea, cu serviciile 
ecosistemice aferente, pentru valoarea sa 
intrinsecă și pentru contribuția sa 
esențială la bunăstarea și prosperitatea 
economică a oamenilor.

Or. en

Amendamentul 136
Karin Kadenbach

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

inegalitățile și care să investească și șă 
protejeze biodiversitatea și serviciile 
ecosistemice pe care le asigură – capitalul 
natural – pentru valoarea sa intrinsecă și 
pentru contribuția sa esențială la 
bunăstarea și prosperitatea economică a 
oamenilor.

Or. en

Amendamentul 137
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Viziunea pentru 2050 prezentată în 
continuare are ca scop să contribuie la 
orientarea acțiunii până în 2020 și ulterior: 
În 2050 vom trăi bine, în limitele ecologice 
ale planetei. Prosperitatea noastră și mediul 
sănătos vor fi rezultatul unei economii 
inovatoare, circulare, în care nu se irosește 
nimic și resursele naturale sunt gestionate 
astfel încât să sporească reziliența societății 
noastre. Creșterea noastră cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon a fost de multă vreme 
separată de utilizarea resurselor, stabilind 
ritmul unei economii globale sustenabile.

10. Viziunea pentru 2050 prezentată în 
continuare are ca scop să contribuie la 
orientarea acțiunii până în 2020 și ulterior: 
În 2050 vom trăi bine, în limitele ecologice 
ale planetei. Prosperitatea noastră și mediul 
sănătos vor fi rezultatul unei economii 
inovatoare, circulare – pe baza 
postulatului fundamental potrivit căruia 
„nimic nu se creează, nimic nu se pierde, 
totul se transformă”1 –, în care nu se 
irosește nimic și resursele naturale sunt 
gestionate astfel încât să sporească 
reziliența societății noastre Creșterea 
noastră cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon va fi, în măsura în care este 
posibil, separată de utilizarea resurselor, 
stabilind ritmul unei economii globale 
sustenabile.

__________________
1 Antoine-Laurent de Lavoisier.

Or. it

Amendamentul 138
Erik Bánki
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Viziunea pentru 2050 prezentată în 
continuare are ca scop să contribuie la 
orientarea acțiunii până în 2020 și ulterior: 
În 2050 vom trăi bine, în limitele ecologice 
ale planetei. Prosperitatea noastră și 
mediul sănătos vor fi rezultatul unei 
economii inovatoare, circulare, în care nu 
se irosește nimic și resursele naturale sunt 
gestionate astfel încât să sporească 
reziliența societății noastre. Creșterea 
noastră cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon a fost de multă vreme separată de 
utilizarea resurselor, stabilind ritmul unei 
economii globale sustenabile.

10. Viziunea pentru 2050 prezentată în 
continuare are ca scop să contribuie la 
orientarea acțiunii până în 2020 și ulterior: 
În 2050 vom trăi bine, în limitele ecologice 
ale planetei. Bunăstarea noastră și mediul 
sănătos vor fi rezultatul unei economii 
inovatoare, circulare, în care nu se irosește 
nimic și resursele naturale sunt gestionate 
astfel încât să sporească reziliența societății 
noastre. Biodiversitatea și serviciile 
ecosistemice sunt protejate, valorizate și 
refăcute în mod adecvat. Creșterea noastră 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon a fost 
de multă vreme separată de utilizarea 
resurselor, stabilind ritmul unei economii 
globale sustenabile.

Or. en

Amendamentul 139
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Viziunea pentru 2050 prezentată în 
continuare are ca scop să contribuie la 
orientarea acțiunii până în 2020 și ulterior: 
În 2050 vom trăi bine, în limitele ecologice 
ale planetei. Prosperitatea noastră și mediul 
sănătos vor fi rezultatul unei economii 
inovatoare, circulare, în care nu se irosește 
nimic și resursele naturale sunt gestionate 
astfel încât să sporească reziliența societății 
noastre. Creșterea noastră cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon a fost de multă vreme 
separată de utilizarea resurselor, stabilind 
ritmul unei economii globale sustenabile.

10. Viziunea pentru 2050 prezentată în 
continuare are ca scop să contribuie la 
orientarea acțiunii până în 2020 și ulterior: 
În 2050 vom trăi bine, în limitele ecologice 
ale planetei. Prosperitatea noastră și mediul 
sănătos vor fi rezultatul unei economii 
inovatoare, circulare, în care nu se irosește 
nimic și resursele naturale sunt gestionate 
astfel încât să sporească reziliența societății 
noastre. Creșterea noastră cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon a fost de multă vreme 
separată de utilizarea resurselor, stabilind
ritmul unei economii globale sustenabile. 
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Justiția în materie de mediu este asigurată 
în interiorul și în exteriorul UE. Toate 
persoanele au acces egal la beneficiile de 
mediu. Sarcinile cauzate de degradarea 
mediului sunt împărțite într-un mod 
echitabil.

Or. en

Amendamentul 140
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. lt

Amendamentul 141
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 142
Richard Seeber, Peter Liese

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. UE a pus în mișcare această 
transformare prin strategii integrate pe 
termen lung care vizează oprirea declinului 
biodiversității27, eficientizarea utilizării 
resurselor28 și accelerarea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon29. Comisia a integrat și mai mult 
preocupările și obiectivele de mediu în
inițiativele recente luate în alte domenii de 
politică, inclusiv energia30 și 
transporturile31, și a căutat să sporească 
beneficiile de mediu prin reformarea 
politiilor UE în domeniul agriculturii și al 
dezvoltării rurale, al pescuitului și al 
coeziunii, bazându-se pe realizările de până 
acum.

12. UE a pus în mișcare această 
transformare prin strategii integrate pe 
termen lung care vizează oprirea declinului 
biodiversității, eficientizarea utilizării 
resurselor și accelerarea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon. Comisia a integrat și mai mult 
preocupările și obiectivele de mediu în 
inițiativele recente luate în alte domenii de 
politică, inclusiv energia și transporturile, 
și a căutat să sporească beneficiile de 
mediu prin reformarea politicilor UE în 
domeniul agriculturii și al dezvoltării 
rurale, al pescuitului și al coeziunii, 
bazându-se pe realizările de până acum. Cu 
toate acestea, în această privință, o atenție 
sporită ar trebui acordată punerii în 
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aplicare a normelor privind 
ecocondiționalitatea.

Or. de

Amendamentul 143
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. UE a semnat multe angajamente la 
nivel internațional în domeniul mediului, 
inclusiv cele adoptate în cadrul Conferinței 
ONU privind dezvoltarea durabilă 
(Rio+20), în care și-a exprimat sprijinul
pentru economia verde favorabilă 
incluziunii ca parte centrală a unei
strategii mai largi pentru dezvoltare 
durabilă.

13. UE a semnat multe angajamente 
obligatorii din punct de vedere juridic în 
temeiul acordurilor multilaterale de 
mediu, precum și angajamente în 
domeniul mediului obligatorii din punct de 
vedere politic, inclusiv cele adoptate în 
cadrul Conferinței ONU privind 
dezvoltarea durabilă (Rio+20). 
Documentul rezultat în urma Summitului 
Rio + 20 recunoaște economia verde 
favorabilă incluziunii ca instrument 
important pentru atingerea unei 
dezvoltări sustenabile și stabilește un 
cadru pentru acțiune care acoperă toate 
cele trei dimensiuni ale dezvoltării 
sustenabile, multe dintre care se reflectă 
în obiectivele prioritare ale acestui 
program. S-a aprobat ulterior elaborarea 
unor obiective de dezvoltare sustenabile 
(ODS), pentru a consolida cadrul 
instituțional și a dezvolta strategii de 
finanțare pentru dezvoltare durabilă. UE și 
statele membre trebuie să asigure în 
prezent faptul că aceste angajamente sunt 
puse în aplicare atât pe plan local, prin 
politicile sale interne, cât și la nivel 
mondial, prin contribuții la acțiunea 
internațională.

Or. en
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Amendamentul 144
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Prezentul program completează aceste 
eforturi prin definirea obiectivelor 
prioritare pe care UE trebuie să le atingă 
până în 2020.

14. Prezentul program completează aceste 
eforturi prin definirea obiectivelor 
prioritare pe care UE trebuie să le atingă 
până în 2020 și căi indicatoare către 2050. 
El asigură punerea în aplicare, 
încurajează acțiunea internă și ajută o 
serie de actori să facă alegeri de investiții 
eficiente din punct de vedere al costurilor.

Or. en

Amendamentul 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. În multe cazuri, măsurile necesare 
pentru atingerea acestor obiective vor fi 
luate în principal la nivel național, regional 
sau local, în conformitate cu principiul 
subsidiarității. În altele, vor fi necesare 
măsuri suplimentare la nivelul UE. 
Deoarece politica în domeniul mediului
este un domeniu de competență partajată în 
UE, unul dintre scopurile prezentului 
program este să creeze un sentiment de 
adeziune la obiective comune și să asigure 
condiții de concurență echitabile pentru 
întreprinderi și autorități publice. Existența 
unor obiective clare oferă factorilor de 
decizie și altor părți interesate, inclusiv 
regiunilor și orașelor, întreprinderilor și 
partenerilor sociali, dar și cetățenilor 
individuali, o direcție și un cadru previzibil 
pentru acțiune.

15. În multe cazuri, măsurile necesare 
pentru atingerea acestor obiective vor fi 
luate în principal la nivel național, regional 
sau local, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, cu condiția ca publicului să 
îi fie acordată autoritatea adecvată în 
cadrul discuțiilor privind problemele de 
mediu. În altele, vor fi necesare măsuri 
suplimentare la nivelul UE. Deoarece 
politica în materie de mediu este un 
domeniu de competență partajată în UE, 
unul dintre scopurile prezentului program 
este să creeze un sentiment de adeziune la 
obiective comune și să asigure condiții de 
concurență echitabile pentru întreprinderi 
și autorități publice. Existența unor 
obiective clare oferă factorilor de decizie și 
altor părți interesate, inclusiv regiunilor și 
orașelor, întreprinderilor și partenerilor 
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sociali, dar și cetățenilor individuali, o 
direcție și un cadru previzibil pentru 
acțiune.

Or. lt

Amendamentul 146
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. În multe cazuri, măsurile necesare 
pentru atingerea acestor obiective vor fi 
luate în principal la nivel național, regional 
sau local, în conformitate cu principiul 
subsidiarității. În altele, vor fi necesare 
măsuri suplimentare la nivelul UE. 
Deoarece politica în domeniul mediului
este un domeniu de competență partajată în 
UE, unul dintre scopurile prezentului 
program este să creeze un sentiment de 
adeziune la obiective comune și să asigure 
condiții de concurență echitabile pentru 
întreprinderi și autorități publice. Existența 
unor obiective clare oferă factorilor de 
decizie și altor părți interesate, inclusiv 
regiunilor și orașelor, întreprinderilor și 
partenerilor sociali, dar și cetățenilor 
individuali, o direcție și un cadru previzibil 
pentru acțiune.

15. În multe cazuri, măsurile necesare 
pentru atingerea acestor obiective vor fi 
luate în principal la nivel național, regional 
sau local, în conformitate cu principiul 
subsidiarității. În altele, vor fi necesare 
măsuri suplimentare la nivelul UE. 
Deoarece politica în materie de mediu este 
un domeniu de competență partajată în UE, 
unul dintre scopurile prezentului program 
este să creeze un sentiment de adeziune la 
obiective comune și să asigure condiții de 
concurență echitabile pentru întreprinderi 
și autorități publice. Existența unor 
obiective clare și schimbul de bune 
practici oferă factorilor de decizie și altor 
părți interesate, inclusiv regiunilor și 
orașelor, întreprinderilor și partenerilor 
sociali, dar și cetățenilor individuali, o 
direcție și un cadru previzibil pentru 
acțiune.

Or. en

Amendamentul 147
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

UE se bazează pe capitalul său natural, 
adică pe biodiversitatea sa, inclusiv pe 
ecosistemele care oferă bunuri și servicii 
esențiale, de la soluri fertile și păduri 
multifuncționale, la terenuri și mări 
productive, de la ape dulci și aer curat, la 
polenizare, controlul inundațiilor și 
reglarea climei, precum și protecție 
împotriva dezastrelor naturale. Un 
ansamblu substanțial de acte legislative ale 
UE are ca scop protejarea, conservarea și 
consolidarea capitalului natural, inclusiv 
Directiva-cadru privind apa, Directiva 
privind apele urbane reziduale1, Directiva 
privind nitrații2, Directiva-cadru privind 
strategia pentru mediul marin, Directiva 
privind calitatea aerului și directivele 
conexe, precum și Directivele „Habitate” și 
„Păsări”. Legislația în domeniul 
schimbărilor climatice, al substanțelor 
chimice, al emisiilor industriale și al 
deșeurilor contribuie, de asemenea, la 
atenuarea presiunilor asupra biodiversității, 
inclusiv asupra ecosistemelor, a solului și a 
speciilor și a habitatelor.
__________________
1 Directiva 91/271/CEE.
2 Directiva 91/676/CEE.

Or. en

Amendamentul 148
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. Prosperitatea și bunăstarea economică a 
UE se bazează pe capitalul său natural, ce 
cuprinde ecosistemele care oferă bunuri și 
servicii esențiale, de la soluri fertile și 
păduri multifuncționale, la terenuri și mări 
productive, de la ape dulci și aer curat, la 

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

polenizare, controlul inundațiilor și 
reglarea climei, precum și protecție 
împotriva dezastrelor naturale. Un 
ansamblu uriaș de acte legislative ale UE 
are ca scop protejarea, conservarea și 
consolidarea capitalului natural, inclusiv 
Directiva-cadru privind apa, Directiva-
cadru privind strategia pentru mediul 
marin, Directiva privind calitatea aerului și 
directivele conexe, precum și Directivele 
„Habitate” și „Păsări”. Legislația în 
domeniul schimbărilor climatice, al 
substanțelor chimice, al emisiilor 
industriale și al deșeurilor contribuie, de 
asemenea, la atenuarea presiunilor asupra 
biodiversității, inclusiv asupra 
ecosistemelor, a speciilor și a habitatelor.

Or. it

Amendamentul 149
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. Prosperitatea și bunăstarea economică a 
UE se bazează pe capitalul său natural, ce 
cuprinde ecosistemele care oferă bunuri și 
servicii esențiale, de la soluri fertile și 
păduri multifuncționale, la terenuri și mări 
productive, de la ape dulci și aer curat, la 
polenizare, controlul inundațiilor și 
reglarea climei, precum și protecție 
împotriva dezastrelor naturale. Un 
ansamblu substanțial de acte legislative ale 
UE are ca scop protejarea, conservarea și 
ameliorarea capitalului natural, inclusiv 
Directiva-cadru privind apa, Directiva-
cadru privind strategia pentru mediul 
marin, Directiva privind calitatea aerului și 
directivele conexe, precum și Directivele 
„Habitate” și „Păsări”. Legislația în 
domeniul schimbărilor climatice, al 

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

domeniul schimbărilor climatice, al 
substanțelor chimice, al emisiilor 
industriale și al deșeurilor contribuie, de 
asemenea, la atenuarea presiunilor asupra 
biodiversității, inclusiv asupra 
ecosistemelor, a speciilor și a habitatelor.

Or. fr

Amendamentul 150
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

16. Prosperitatea și bunăstarea economică a 
UE se bazează pe capitalul său natural, ce 
cuprinde ecosistemele care oferă bunuri și 
servicii esențiale, de la soluri fertile și 
păduri multifuncționale, la terenuri și mări 
productive, de la ape dulci și aer curat, la 
polenizare, controlul inundațiilor și 
reglarea climei, precum și protecție 
împotriva dezastrelor naturale. Un 
ansamblu substanțial de acte legislative ale 
UE are ca scop protejarea, conservarea și 
consolidarea capitalului natural, inclusiv 
Directiva-cadru privind apa, Directiva-
cadru privind strategia pentru mediul 
marin, Directiva privind apele urbane 
reziduale1, Directiva privind nitrații2, 
Directiva privind calitatea aerului și 
directivele conexe, precum și Directivele 
„Habitate” și „Păsări”. Legislația în 
domeniul schimbărilor climatice, al 
substanțelor chimice, al emisiilor 
industriale și al deșeurilor contribuie, de 
asemenea, la atenuarea presiunilor asupra 
biodiversității, inclusiv asupra 
ecosistemelor, a speciilor și a habitatelor.
__________________
1 Directiva 91/271/CEE.
2 Directiva 91/676/CEE.
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Amendamentul 151
Elena Oana Antonescu

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

16. Prosperitatea și bunăstarea economică a 
UE se bazează pe capitalul său natural, ce 
cuprinde ecosistemele care oferă bunuri și 
servicii esențiale, de la soluri fertile și 
păduri multifuncționale, la terenuri și mări 
productive, de la ape dulci și aer curat, la 
polenizare, controlul inundațiilor și 
reglarea climei, precum și protecție 
împotriva dezastrelor naturale. Un 
ansamblu substanțial de acte legislative ale 
UE are ca scop protejarea, conservarea și 
consolidarea capitalului natural, inclusiv 
Directiva-cadru privind apa, Directiva-
cadru privind strategia pentru mediul 
marin, Directiva privind apele urbane 
reziduale1, Directiva privind nitrații2, 
Directiva privind calitatea aerului și 
directivele conexe, precum și Directivele 
„Habitate” și „Păsări”. Legislația în 
domeniul schimbărilor climatice, al 
substanțelor chimice, al emisiilor 
industriale și al deșeurilor contribuie, de 
asemenea, la atenuarea presiunilor asupra 
biodiversității, inclusiv asupra 
ecosistemelor, a speciilor și a habitatelor.

__________________
1 Directiva 91/271/CEE.
2 Directiva 91/676/CEE.

Or. en

Amendamentul 152
Ewald Stadler
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

17. Cu toate acestea, evaluările recente 
arată că biodiversitatea din UE este tot în 
declin și că majoritatea ecosistemelor sunt 
grav deteriorate. Strategia UE privind 
biodiversitatea până în 2020 stabilește 
obiectivele și acțiunile necesare pentru a 
inversa aceste tendințe negative și a 
consolida serviciile ecosistemice. Ea
trebuie implementată integral pentru a 
permite UE să își îndeplinească obiectivul 
principal pentru 2020 în materie de 
biodiversitate. Deși strategia include 
măsuri integrate pentru ameliorarea 
implementării Directivelor „Păsări” și 
„Habitate”, inclusiv a rețelei Natura 2000, 
atingerea obiectivului principal va necesita 
implementarea integrală a tuturor actelor 
legislative care vizează protejarea 
capitalului natural.

17. Cu toate acestea, evaluările recente 
arată că biodiversitatea din UE este tot în 
declin. Strategia UE privind biodiversitatea 
până în 2020 stabilește obiectivele și 
acțiunile necesare pentru a inversa aceste 
tendințe negative și a consolida serviciile 
ecosistemice. Ea trebuie implementată 
integral pentru a permite UE să își 
îndeplinească obiectivul principal pentru 
2020 în materie de biodiversitate. Deși 
strategia include măsuri integrate pentru 
ameliorarea implementării Directivelor 
„Păsări” și „Habitate”, inclusiv a rețelei 
Natura 2000, atingerea obiectivului 
principal va necesita implementarea 
integrală a tuturor actelor legislative care 
vizează protejarea capitalului natural.

Or. de

Amendamentul 153
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

17. Cu toate acestea, evaluările recente 
arată că biodiversitatea din UE este tot în 
declin și că majoritatea ecosistemelor sunt 
grav deteriorate. Strategia UE privind 
biodiversitatea până în 2020 stabilește 
obiectivele și acțiunile necesare pentru a 
inversa aceste tendințe negative și a 
consolida serviciile ecosistemice. Ea
trebuie implementată integral pentru a 
permite UE să își îndeplinească obiectivul 

17. Cu toate acestea, evaluările recente 
arată că biodiversitatea din UE este tot în 
declin și că majoritatea ecosistemelor sunt 
grav deteriorate. Strategia UE privind 
biodiversitatea până în 2020 stabilește 
obiectivele și acțiunile necesare pentru a 
stopa pierderea biodiversității și pentru a 
menține, a restabili și a consolida 
ecosistemele și serviciile lor. Ea trebuie 
implementată integral pentru a permite UE 
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principal pentru 2020 în materie de 
biodiversitate. Deși strategia include 
măsuri integrate pentru ameliorarea 
implementării Directivelor „Păsări” și 
„Habitate”, inclusiv a rețelei Natura 2000, 
atingerea obiectivului principal va necesita 
implementarea integrală a tuturor actelor 
legislative care vizează protejarea 
capitalului natural.

să își îndeplinească obiectivul principal 
pentru 2020 în materie de biodiversitate. 
Deși strategia include măsuri integrate
pentru ameliorarea implementării 
Directivelor „Păsări” și „Habitate”, 
inclusiv a rețelei Natura 2000, atingerea 
obiectivului principal va necesita 
implementarea integrală a tuturor actelor 
legislative care vizează protejarea 
capitalului natural.

Or. en

Amendamentul 154
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

17. Cu toate acestea, evaluările recente 
arată că biodiversitatea din UE este tot în 
declin și că majoritatea ecosistemelor sunt 
grav deteriorate. Strategia UE privind 
biodiversitatea până în 2020 stabilește 
obiectivele și acțiunile necesare pentru a 
inversa aceste tendințe negative și a 
consolida serviciile ecosistemice. Ea
trebuie implementată integral pentru a 
permite UE să își îndeplinească obiectivul 
principal pentru 2020 în materie de 
biodiversitate. Deși strategia include 
măsuri integrate pentru ameliorarea 
implementării Directivelor „Păsări” și 
„Habitate”, inclusiv a rețelei Natura 2000, 
atingerea obiectivului principal va necesita 
implementarea integrală a tuturor actelor 
legislative care vizează protejarea 
capitalului natural.

17. Cu toate acestea, evaluările recente 
arată că biodiversitatea din UE este tot în 
declin și că majoritatea ecosistemelor sunt 
grav deteriorate. Strategia UE privind 
biodiversitatea până în 2020 stabilește 
obiectivele și acțiunile necesare pentru a 
inversa aceste tendințe negative și a 
consolida serviciile ecosistemice. Ea
trebuie implementată integral pentru a 
permite UE să își îndeplinească obiectivul 
principal pentru 2020 în materie de 
biodiversitate. Deși strategia include 
măsuri integrate pentru ameliorarea 
implementării Directivelor „Păsări” și 
„Habitate”, inclusiv a rețelei Natura 2000, 
atingerea obiectivului principal va necesita 
implementarea integrală a tuturor actelor 
legislative care vizează protejarea 
capitalului natural. Prin urmare, Comisia 
ar trebui să asigure că planurile de 
gestionare a conservării rețelei Natura 
2000 îndeplinesc criteriile prevăzute la 
articolul 6 din Directiva „Habitate”. 
Participarea activă a proprietarilor de 
teren și a utilizatorilor terenurilor este, de 
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asemenea, necesară, în vederea implicării 
lor în politica de conservare a 
biodiversității.

Or. es

Amendamentul 155
Pavel Poc

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

17. Cu toate acestea, evaluările recente 
arată că biodiversitatea din UE este tot în 
declin și că majoritatea ecosistemelor sunt 
grav deteriorate. Strategia UE privind 
biodiversitatea până în 2020 stabilește 
obiectivele și acțiunile necesare pentru a 
inversa aceste tendințe negative și a 
consolida serviciile ecosistemice. Trebuie 
implementată integral pentru a permite UE 
să își îndeplinească obiectivul principal 
pentru 2020 în materie de biodiversitate. 
Deși strategia include măsuri integrate 
pentru ameliorarea implementării 
Directivelor „Păsări” și „Habitate”, 
inclusiv a rețelei Natura 2000, atingerea 
obiectivului principal va necesita 
implementarea integrală a tuturor actelor 
legislative care vizează protejarea 
capitalului natural.

17. Cu toate acestea, evaluările recente 
arată că biodiversitatea din UE este tot în 
declin și că majoritatea ecosistemelor sunt 
grav deteriorate. Speciile alogene invazive 
constituie riscuri mai mari decât s-a 
prevăzut anterior pentru biodiversitate, 
sănătate umană și economii. Strategia UE 
privind biodiversitatea până în 2020 
stabilește obiectivele și acțiunile necesare 
pentru a inversa aceste tendințe negative și 
a consolida serviciile ecosistemice. Trebuie 
implementată integral pentru a permite UE 
să își îndeplinească obiectivul principal 
pentru 2020 în materie de biodiversitate. 
Deși strategia include măsuri integrate 
pentru ameliorarea implementării 
Directivelor „Păsări” și „Habitate”, 
inclusiv a rețelei Natura 2000, atingerea 
obiectivului principal va necesita 
implementarea integrală a tuturor actelor 
legislative care vizează protejarea 
capitalului natural.

Or. en

Justificare

The ecological and economic justifications for action are compelling. Biological invasions 
are one of the main drivers of biodiversity loss. Invasive alien species may have far-reaching 
and harmful effects on the environment and natural resources for generations. Invasive alien 
species can also affect human life and health and cause serious economic damage to 
agriculture, forestry and fisheries, which is estimated to be at least EUR 12 billion per year in 
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Europe alone. Postponing effective action further will prevent the EU from achieving its own 
biodiversity conservation objectives and its global biodiversity commitments.

Amendamentul 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

17a. Statele membre trebuie să redacteze 
planuri de gestionare care să cuprindă 
diferite aspecte ale multor altor politici. 
Astfel, este imperios necesar ca statele 
membre să ia în considerare faptul că 
resursele de apă și anumite culturi sunt 
esențiale pentru obținerea conservării cu 
succes a habitatelor și a speciilor.

Or. es

Amendamentul 157
Matthias Groote

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. În pofida eforturilor considerabile de 
până acum, cerința în temeiul Directivei-
cadru privind apa privind realizarea „stării 
ecologice bune” până în 2015 este 
susceptibilă de a fi respectată numai pentru 
53% din suprafața corpurilor de apă din 
UE. Există, de asemenea, riscul ca 
obiectivul Directivei-cadru privind 
strategia pentru mediul marin de realizare a 
„stării ecologice bune” până în 2020 să nu 
poată fi atins, inter alia din cauza 
pescuitului excesiv permanent și a 
prezenței deșeurilor marine în mările 
Europei. În plus, deși politicile UE în 

18. În pofida eforturilor considerabile de 
până acum, cerința în temeiul Directivei-
cadru privind apa privind realizarea „stării 
ecologice bune” până în 2015 este 
susceptibilă de a fi respectată numai pentru 
53 % din suprafața corpurilor de apă din 
UE. Ca urmare a presiunii excesive 
exercitate în permanență de oameni 
asupra mărilor și oceanelor, printre altele 
prin pescuitul excesiv, eliminarea 
deșeurilor și turismul de masă, există, de 
asemenea, riscul ca obiectivul Directivei-
cadru privind strategia pentru mediul marin 
de realizare a „stării ecologice bune” până 
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domeniul aerului și al emisiilor industriale 
au contribuit la reducerea multor forme de 
poluare, ecosistemele sunt în continuare 
afectate de depunerile excesive de azot și 
de poluarea stratului de ozon asociate 
emisiilor generate de transporturi, de 
agricultura intensivă și de producția de 
energie.

în 2020 să nu poată fi atins. Din acest 
motiv, este esențială o exploatare mai 
puternic coordonată și reglementată a 
mărilor și a zonelor de coastă în cadrul 
unei gestionări integrate a zonelor de 
coastă. În plus, deși politicile UE în 
domeniul aerului și al emisiilor industriale 
au contribuit la reducerea multor forme de 
poluare, ecosistemele sunt în continuare 
afectate de depunerile excesive de azot și 
de poluarea stratului de ozon asociate 
emisiilor generate de transporturi, de 
agricultura intensivă și de producția de 
energie.

Or. de

Amendamentul 158
Richard Seeber, Peter Liese

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 159
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 160
Matthias Groote

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

19. Prin urmare, pentru protejarea, 
conservarea și ameliorarea capitalului 
natural al UE este nevoie și de eliminarea 
cauzelor problemelor existente, printre 
altele, printr-o mai bună integrare a 
obiectivelor privind capitalul natural în alte 
politici, garantându-se că politicile sunt 
coerente și oferă beneficii conexe. 
Elementele ecologizante prevăzute în 
propunerile de reformă ale Comisiei, în 
special în ceea ce privește politica agricolă, 
politica în domeniul pescuitului și politica 
de coeziune, sprijinite de propunerile de 
ecologizare a bugetului UE în contextul 
cadrului financiar multianual 2014-2020 
(CFM), sunt concepute pentru a sprijini 
aceste obiective. În special în sectorul 
agricol există un potențial major de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră și a contaminării apelor subterane cu 
îngrășăminte cu conținut de azot și fosfor.  
O agricultură orientată către respectarea 
unor cerințe de mediu stricte poate 
asigura și îmbunătăți în mod durabil 
calitatea solurilor, poate conserva 
biodiversitatea în zonele rurale și, mai 
ales, poate contribui totodată în mod 
esențial la creșterea calității aerului și a 
apei. Ecologizarea PAC va contribui, în 
plus, și la promovarea practicilor agricole 
favorabile mediului de diversificare a 
culturilor, a protecției pășunilor 
permanente, precum și a creării și 
menținerii unor zone agricole și forestiere 
valoroase din punct de vedere ecologic.

Or. de

Amendamentul 161
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

19. Prin urmare, pentru protejarea, 
conservarea și ameliorarea capitalului 
natural al UE este nevoie și de eliminarea 
cauzelor problemelor existente, inter alia
printr-o mai bună integrare a obiectivelor 
privind capitalul natural în alte politici, 
garantându-se că politicile sunt coerente și 
oferă beneficii conexe. Elementele 
ecologizante prevăzute în propunerile de 
reformă ale Comisiei, în special în ceea ce 
privește politica agricolă, politica în 
domeniul pescuitului și politica de 
coeziune, sprijinite de propunerile de 
ecologizare a bugetului UE în contextul 
cadrului financiar multianual 2014-2020 
(CFM), sunt concepute pentru a sprijini 
aceste obiective. De exemplu, ecosistemele 
acvatice din zonele rurale trebuie să 
beneficieze de condiționarea plăților 
agricole de respectarea cerințelor 
relevante ale Directivei-cadru privind apa, 
astfel cum sunt stabilite în propunerile de 
reformă a PAC40 prezentate de Comisie. 
Ecologizarea PAC va contribui și la 
promovarea practicilor agricole favorabile 
mediului de diversificare a culturilor, a 
protecției pășunilor permanente, precum și 
a creării și menținerii unor zone agricole și 
forestiere valoroase din punct de vedere 
ecologic.

19. Prin urmare, pentru protejarea, 
conservarea și ameliorarea capitalului 
natural al UE este nevoie și de eliminarea 
cauzelor problemelor existente, printre 
altele, printr-o mai bună integrare a 
obiectivelor privind capitalul natural în alte 
politici, garantându-se că politicile sunt 
coerente și oferă beneficii conexe. 
Elementele ecologizante prevăzute în 
propunerile de reformă ale Comisiei, în 
special în ceea ce privește politica agricolă, 
politica în domeniul pescuitului și politica 
de coeziune, sprijinite de propunerile de 
ecologizare a bugetului UE în contextul 
cadrului financiar multianual 2014-2020 
(CFM), sunt concepute pentru a sprijini 
aceste obiective. Ecologizarea PAC va 
contribui și la promovarea practicilor 
agricole favorabile mediului de 
diversificare a culturilor, a protecției 
pășunilor permanente, precum și a creării și 
menținerii unor zone agricole și forestiere 
valoroase din punct de vedere ecologic.

Or. it

Amendamentul 162
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. Prin urmare, pentru protejarea, 
conservarea și ameliorarea capitalului 
natural al UE este nevoie și de eliminarea 
cauzelor problemelor existente, inter alia

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

altele, printr-o mai bună integrare a 
obiectivelor privind capitalul natural în alte 
politici, garantându-se că politicile sunt 
coerente și oferă beneficii conexe. 
Elementele ecologizante prevăzute în 
propunerile de reformă ale Comisiei, în 
special în ceea ce privește politica agricolă, 
politica în domeniul pescuitului și politica 
de coeziune, sprijinite de propunerile de 
ecologizare a bugetului UE în contextul 
cadrului financiar multianual 2014-2020 
(CFM), sunt concepute pentru a sprijini 
aceste obiective. De exemplu, ecosistemele 
acvatice din zonele rurale ar trebui să 
beneficieze de condiționarea plăților 
agricole de respectarea criteriilor obiective 
și măsurabile prevăzute de Directiva-
cadru privind apa. Ecologizarea PAC va 
contribui și la promovarea practicilor 
agricole favorabile mediului de 
diversificare a culturilor, a protecției 
pășunilor permanente, precum și a creării și 
menținerii unor zone agricole și forestiere 
valoroase din punct de vedere ecologic. O 
agricultură durabilă se caracterizează, în 
esență, printr-o gestionare responsabilă în 
raport cu generațiile viitoare, și anume, 
printr-o productivitate ridicată însoțită de 
o economie a resurselor.

Or. de

Amendamentul 163
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. Prin urmare, pentru protejarea, 
conservarea și ameliorarea capitalului 
natural al UE este nevoie și de eliminarea 
cauzelor problemelor existente, inter alia
printr-o mai bună integrare a obiectivelor 
privind capitalul natural în alte politici, 

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

garantându-se că politicile sunt coerente și 
oferă beneficii conexe. Elementele 
ecologizante prevăzute în propunerile de 
reformă ale Comisiei, în special în ceea ce 
privește politica agricolă, politica în 
domeniul pescuitului și politica de 
coeziune, sprijinite de propunerile de 
ecologizare a bugetului UE în contextul 
cadrului financiar multianual 2014-2020 
(CFM), sunt concepute pentru a sprijini 
aceste obiective. De exemplu, ecosistemele 
acvatice din zonele rurale trebuie să 
beneficieze de condiționarea plăților 
agricole de respectarea cerințelor relevante 
ale Directivei-cadru privind apa, astfel cum 
sunt stabilite în propunerile de reformă a 
PAC prezentate de Comisie. Ecologizarea 
PAC va contribui și la promovarea 
practicilor agricole favorabile mediului de 
diversificare a culturilor, a protecției 
pășunilor permanente, precum și a creării și 
menținerii unor zone agricole și forestiere 
valoroase din punct de vedere ecologic.

Or. en

Amendamentul 164
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. Prin urmare, pentru protejarea, 
conservarea și ameliorarea capitalului 
natural al UE este nevoie și de eliminarea 
cauzelor problemelor existente, inter alia
printr-o mai bună integrare a obiectivelor 
privind capitalul natural în alte politici, 
garantându-se că politicile sunt coerente și 
oferă beneficii conexe. Elementele 
ecologizante prevăzute în propunerile de 
reformă ale Comisiei, în special în ceea ce 
privește politica agricolă, politica în 
domeniul pescuitului și politica de 

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

politica în domeniul pescuitului și politica 
de coeziune, sprijinite de propunerile de 
ecologizare a bugetului UE în contextul 
cadrului financiar multianual 2014-2020 
(CFM), sunt concepute pentru a sprijini 
aceste obiective. De exemplu, ecosistemele 
acvatice din zonele rurale trebuie să 
beneficieze de condiționarea plăților 
agricole de respectarea cerințelor relevante 
ale Directivei-cadru privind apa, astfel cum 
sunt stabilite în propunerile de reformă a 
PAC prezentate de Comisie. Ecologizarea 
PAC va contribui și la promovarea 
practicilor agricole favorabile mediului de 
diversificare a culturilor, a protecției 
pășunilor permanente, precum și a creării și 
menținerii unor zone agricole și forestiere 
valoroase din punct de vedere ecologic.

Or. en

Amendamentul 165
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

20. În cazul mediului marin, deși sectorul 
marin oferă oportunități economice, de la 
pescuit, transport și acvacultură, la materii 
prime, energie offshore și biotehnologie 
marină, trebuie să se garanteze 
compatibilitatea acestora cu conservarea și 
cu gestionarea sustenabilă a ecosistemelor 
marine și costiere.

20. În cazul mediului marin, deși sectorul 
marin oferă oportunități economice, de la 
pescuit, transport și acvacultură, la materii 
prime, energie offshore și biotehnologie 
marină, trebuie să se garanteze 
compatibilitatea acestora cu conservarea și 
cu gestionarea sustenabilă a ecosistemelor 
marine și costiere. Atunci când este 
posibil, părțile implicate ar trebui să fie 
invitate să propună căi noi de a contribui 
la protecția mediului marin.

Or. en
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Amendamentul 166
Matthias Groote

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

20. În cazul mediului marin, deși sectorul 
marin oferă oportunități economice, de la 
pescuit, transport și acvacultură, la materii 
prime, energie offshore și biotehnologie 
marină, trebuie să se garanteze 
compatibilitatea acestora cu conservarea și 
cu gestionarea sustenabilă a ecosistemelor 
marine și costiere.

20. În cazul mediului marin, deși sectorul 
marin oferă oportunități economice, de la 
pescuit, transport și acvacultură, la materii 
prime, energie offshore și biotehnologie 
marină, trebuie să se garanteze 
compatibilitatea acestora cu conservarea și 
cu gestionarea sustenabilă a ecosistemelor 
marine și costiere. O gestionare europeană 
integrată a zonelor de coastă, asociată cu 
o planificare durabilă a spațiului maritim, 
poate reprezenta un instrument eficient de 
gestionare a activităților maritime și de 
coastă și de echilibrare a diferitelor 
funcții ale spațiului maritim.

Or. de

Amendamentul 167
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

20. În cazul mediului marin, deși sectorul 
marin oferă oportunități economice, de la 
pescuit, transport și acvacultură, la materii 
prime, energie offshore și biotehnologie 
marină, trebuie să se garanteze 
compatibilitatea acestora cu conservarea și 
cu gestionarea sustenabilă a ecosistemelor 
marine și costiere.

20. În cazul mediului marin, deși sectorul 
marin oferă oportunități economice, de la 
pescuit, transport și acvacultură, la materii 
prime, energie offshore și biotehnologie 
marină, trebuie să se garanteze 
compatibilitatea acestora cu conservarea și 
cu gestionarea sustenabilă a ecosistemelor 
marine și costiere. Conservarea resurselor 
marine necesită un acord între statele 
membre și Comisie privind cartografierea 
digitală a apelor din UE, inclusiv a 
zonelor și a speciilor protejate. Această 
cartografiere ar trebui să includă 
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caracteristicile care trebuie protejate în 
temeiul tratatelor și al legislației privind 
evaluarea impactului asupra mediului, 
precum resursele naturale, biodiversitatea 
și patrimoniul cultural. În cazul apelor 
internaționale, în special al Mării 
Mediteraneene, Comisia ar trebui să 
promoveze realizarea de studii în cadrul 
politicii marine integrate.

Or. es

Amendamentul 168
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

21. În cadrul politicii UE în domeniul 
combaterii schimbărilor climatice trebuie 
să se recurgă mai frecvent la abordări 
bazate pe ecosisteme privind atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea, care sunt și ele favorabile 
biodiversității și furnizării altor servicii 
ecosistemice, în timp ce la luarea deciziilor 
legate de energia din surse regenerabile 
trebuie să se țină seama pe deplin de alte 
obiective de mediu, precum conservarea 
biodiversității și protecția apelor. În fine, 
va fi necesar să se aplice măsuri vizând 
soluționarea problemei poluării atmosferice 
și a emisiilor de CO2 legate de 
transporturi41.

21. În cadrul politicii UE în domeniul 
combaterii schimbărilor climatice ar trebui
să se recurgă mai frecvent la abordări 
bazate pe ecosisteme privind atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea, care sunt și ele favorabile 
biodiversității și furnizării altor servicii 
ecosistemice, în timp ce la luarea deciziilor 
legate de energia din surse regenerabile ar
trebui să se țină seama pe deplin de alte 
obiective de mediu, precum conservarea 
biodiversității și a solului și protecția 
apelor. În fine, va fi necesar să se aplice 
măsuri vizând soluționarea problemei 
poluării atmosferice și a emisiilor de CO2
legate de transporturi41.

Or. en

Amendamentul 169
Matthias Groote

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 22
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

22. Degradarea, fragmentarea și 
exploatarea nesustenabilă a terenurilor din 
UE periclitează furnizarea mai multor 
servicii ecosistemice esențiale, amenințând 
biodiversitatea și sporind vulnerabilitatea 
Europei la schimbările climatice și la 
dezastrele naturale, și determină, de 
asemenea, degradarea solului. Peste 25 %
din teritoriul UE este afectat de eroziunea 
solului de către ape, care compromite 
funcțiile solului și afectează calitatea 
apelor dulci. Alte probleme persistente sunt 
contaminarea și impermeabilizarea solului. 
Peste jumătate de milion de situri din 
întreaga UE sunt considerate contaminate 
și până ce nu vor fi identificate și evaluate, 
acestea vor continua să prezinte riscuri 
potențiale grave pentru mediu și pentru 
sănătate. În fiecare an, o suprafață de peste 
1 000 km² de teren este afectată construirii 
de locuințe, activităților industriale, 
transporturilor sau activităților recreative. 
Această impermeabilizare artificială a 
solurilor are un impact negativ asupra 
echilibrului natural al apei, întrucât apa 
de suprafață nu se mai poate infiltra 
pentru a ajunge în apele subterane. 
Având în vedere că, în aceste condiții, 
solul nu mai poate prelua și stoca apa de 
ploaie, se produce o scurgere masivă, care 
are ca rezultat inundații și lipsa apei 
potabile. Este dificil sau costisitor să se 
pună capăt acestor schimbări pe termen 
lung, care implică aproape întotdeauna 
compromisuri între diferite necesități 
sociale, economice și de mediu. Din acest 
motiv, deciziile de planificare ale statelor 
membre legate de exploatarea terenurilor 
ar trebui să definească exact terenurile 
destinate amenajărilor și să le limiteze 
dimensiunile. Pentru a compensa 
impermeabilizarea inevitabilă a unor mari 
suprafețe, trebuie create zone de redresare 
ecologică suficiente.
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Amendamentul 170
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 171
Margrete Auken, Jo Leinen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

22. Degradarea, fragmentarea și 
exploatarea nesustenabilă a terenurilor din 
interiorul și din afara UE periclitează 
furnizarea mai multor servicii ecosistemice 
esențiale, amenințând biodiversitatea și 
sporind vulnerabilitatea Europei la 
schimbările climatice și la dezastrele 
naturale, și determină, de asemenea, 
degradarea și deșertificarea solului. Peste 
25 % din teritoriul UE este afectat de 
eroziunea solului de către ape, care 
compromite funcțiile solului și afectează 
calitatea apelor dulci. Alte probleme 
persistente sunt contaminarea și 
impermeabilizarea solului. Peste jumătate 
de milion de situri din întreaga UE sunt 
considerate contaminate și până ce nu vor 
fi identificate și evaluate, acestea vor 
continua să prezinte riscuri potențiale grave 
pentru mediu și pentru sănătate. În fiecare 
an, o suprafață de peste 1 000 km² de teren 
este afectată construirii de locuințe, 
activităților industriale, transporturilor sau 
activităților recreative. Este dificil sau 
costisitor să se pună capăt acestor 
schimbări pe termen lung, care implică 
aproape întotdeauna compromisuri între 
diferite necesități sociale, economice și de 
mediu. Deciziile de planificare ale statelor 
membre legate de exploatarea terenurilor
ar trebui să devină mai sustenabile, având 
în vedere obiectivul de a nu exista nicio 
ocupare de terenuri până în 2050.

Or. en
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Amendamentul 172
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 173
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Pentru a aborda problema tot mai mare 
legată de impermeabilizarea solului, 
statele membre al UE ar trebui încurajate 
să ia măsuri de reducere a suprafeței de 
teren construite și să protejeze terenurile 
agricole destinate producției de alimente, 
furaje și materii prime regenerabile.

Or. de
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Amendamentul 174
Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

23. Pentru a reduce cele mai semnificative 
presiuni cauzate de om asupra 
terenurilor, solului și asupra altor 
ecosisteme din Europa, se vor lua măsuri 
pentru a se garanta că deciziile legate de 
exploatarea terenurilor adoptate la toate 
nivelurile relevante țin seama în mod 
corespunzător și de impacturile asupra 
mediului, nu numai de cele sociale și 
economice. Rezultatul Summit-ului 
Rio+20 a fost un apel la „o lume în care 
degradarea terenurilor nu mai constituie 
o problemă” UE și statele membre trebuie 
să analizeze care este modul optim de a 
face acest angajament funcțional în 
sferele lor respective de competență și de a 
soluționa problemele legate de calitatea 
solului într-un cadru juridic obligatoriu42. 
Se vor stabili, de asemenea, obiective 
privind exploatarea sustenabilă a 
terenurilor și solul.

eliminat

__________________
42 COM(2006) 232 (JO C 332, 30.12.2006) 
propune o directivă de stabilire a unui 
cadru pentru protecția solului și de 
modificare a Directivei 2004/35/CE.

Or. de

Justificare

Protecția solului poate fi obținută mai eficient, mai eficace și cu mai puțină birocrație la nivel 
local, regional și național decât la nivelul Uniunii. O reglementare europeană obligatorie din 
punct de vedere juridic nu ar fi compatibilă cu principiul subsidiarității.

Amendamentul 175
Christa Klaß, Britta Reimers
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

23. Pentru a reduce cele mai semnificative 
presiuni cauzate de om asupra terenurilor, 
solului și asupra altor ecosisteme din 
Europa, se vor lua măsuri pentru a se 
garanta că deciziile legate de exploatarea 
terenurilor adoptate la toate nivelurile 
relevante țin seama în mod corespunzător 
și de impacturile asupra mediului, nu 
numai de cele sociale și economice. 
Rezultatul Summit-ului Rio+20 a fost un 
apel la „o lume în care degradarea 
terenurilor nu mai constituie o problemă”. 
UE și statele membre trebuie să analizeze 
care este modul optim de a face acest 
angajament funcțional în sferele lor 
respective de competență și de a soluționa 
problemele legate de calitatea solului într-
un cadru juridic obligatoriu42. Se vor 
stabili, de asemenea, obiective privind 
exploatarea sustenabilă a terenurilor și 
solul.

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

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

Or. de

Amendamentul 176
Matthias Groote

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 23
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Textul propus de Comisie Amendamentul

23. Pentru a reduce cele mai semnificative 
presiuni cauzate de om asupra terenurilor, 
solului și asupra altor ecosisteme din 
Europa, se vor lua măsuri pentru a se 
garanta că deciziile legate de exploatarea 
terenurilor adoptate la toate nivelurile 
relevante țin seama în mod corespunzător 
și de impacturile asupra mediului, nu 
numai de cele sociale și economice. 
Rezultatul Summit-ului Rio+20 a fost un 
apel la „o lume în care degradarea 
terenurilor nu mai constituie o problemă”. 
UE și statele membre trebuie să analizeze 
care este modul optim de a face acest 
angajament funcțional în sferele lor 
respective de competență și de a soluționa 
problemele legate de calitatea solului într-
un cadru juridic obligatoriu42. Se vor 
stabili, de asemenea, obiective privind 
exploatarea sustenabilă a terenurilor și 
solul.

23. Pentru a reduce cele mai semnificative 
presiuni cauzate de om asupra terenurilor, 
solului și asupra altor ecosisteme din 
Europa, se vor lua măsuri pentru a se 
garanta că deciziile legate de exploatarea 
terenurilor adoptate la toate nivelurile 
relevante țin seama în mod corespunzător 
și de impacturile asupra mediului, nu 
numai de cele sociale și economice. 
Rezultatul Summitului Rio+20 a fost un 
apel la „o lume în care degradarea 
terenurilor nu mai constituie o problemă”. 
UE și statele membre ar trebui să analizeze 
urgent care este modul optim de a face 
acest angajament funcțional în sferele lor 
respective de competență. O exploatare 
sustenabilă a terenurilor și solurilor 
trebuie să fie parte integrantă a unui 
cadru de referință cuprinzător și 
obligatoriu pentru protejarea și 
exploatarea sustenabilă a solurilor. Având 
în vedere că protecția solului, a mediului 
și a climei sunt legate în mod indisolubil, 
adoptarea de regulamente aplicabile la 
nivel european este esențială pentru 
realizarea obiectivelor climatice europene, 
pentru conservarea biodiversității și 
asigurarea productivității agricole.

Or. de

Amendamentul 177
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

23. Pentru a reduce cele mai semnificative 
presiuni cauzate de om asupra terenurilor, 
solului și asupra altor ecosisteme din 
Europa, se vor lua măsuri pentru a se 

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

garanta că deciziile legate de exploatarea 
terenurilor adoptate la toate nivelurile 
relevante țin seama în mod corespunzător 
și de impacturile asupra mediului, nu 
numai de cele sociale și economice. 
Rezultatul Summitului Rio+20 a fost un 
apel la „o lume în care degradarea 
terenurilor nu mai constituie o problemă”. 
UE și statele membre ar trebui să ia 
măsuri pentru a soluționa problemele 
legate de calitatea solului într-un cadru 
juridic obligatoriu Se vor stabili, de 
asemenea, obiective privind exploatarea 
sustenabilă a terenurilor și a solurilor.

Or. es

Amendamentul 178
Margrete Auken, Jo Leinen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

23. Pentru a reduce cele mai semnificative 
presiuni cauzate de om asupra terenurilor, 
solului și asupra altor ecosisteme din 
Europa, se vor lua măsuri pentru a se 
garanta că deciziile legate de exploatarea 
terenurilor adoptate la toate nivelurile 
relevante țin seama în mod corespunzător 
și de impacturile asupra mediului, nu 
numai de cele sociale și economice. 
Rezultatul Summitului Rio+20, 
recunoscând semnificația economică și 
socială a bunei gestionări a terenurilor, a 
fost un apel la „o lume în care degradarea 
terenurilor nu mai constituie o problemă”. 
UE și statele membre ar trebui să asigure 
că acest angajament este funcțional în 
sferele lor respective de competență și să 
abordeze problemele legate de calitatea 
solului într-un cadru juridic obligatoriu, 
favorizând propunerea Comisiei de 
directivă de stabilire a unui cadru privind 
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protecția solului. Se vor stabili, de 
asemenea, obiective privind exploatarea 
sustenabilă a terenurilor și a solurilor.

Or. en

Amendamentul 179
Richard Seeber, Peter Liese

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

23. Pentru a reduce cele mai semnificative 
presiuni cauzate de om asupra terenurilor, 
solului și asupra altor ecosisteme din 
Europa, se vor lua măsuri pentru a se 
garanta că deciziile legate de exploatarea 
terenurilor adoptate la toate nivelurile 
relevante țin seama în mod corespunzător 
și de impacturile asupra mediului, nu 
numai de cele sociale și economice. 
Rezultatul Summit-ului Rio+20 a fost un 
apel la „o lume în care degradarea 
terenurilor nu mai constituie o problemă”. 
UE și statele membre trebuie să analizeze 
care este modul optim de a face acest 
angajament funcțional în sferele lor 
respective de competență și de a soluționa 
problemele legate de calitatea solului într-
un cadru juridic obligatoriu42. Se vor 
stabili, de asemenea, obiective privind 
exploatarea sustenabilă a terenurilor și 
solul.

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

__________________
42 COM(2006) 232 (JO C 332, 30.12.2006) 
propune o directivă de stabilire a unui 
cadru pentru protecția solului și de 
modificare a Directivei 2004/35/CE.

Or. de
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Amendamentul 180
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

23. Pentru a reduce cele mai semnificative 
presiuni cauzate de om asupra terenurilor, 
solului și asupra altor ecosisteme din 
Europa, se vor lua măsuri pentru a se 
garanta că deciziile legate de exploatarea 
terenurilor adoptate la toate nivelurile 
relevante țin seama în mod corespunzător 
și de impacturile asupra mediului, nu 
numai de cele sociale și economice. 
Rezultatul Summitului Rio+20, 
recunoscând semnificația economică și 
socială a bunei gestionări a terenurilor, a 
fost un apel la „o lume în care degradarea 
terenurilor nu mai constituie o problemă”. 
UE și statele membre ar trebui să analizeze 
care este modul optim de a face acest 
angajament funcțional în sferele lor 
respective de competență și modul de a 
soluționa problemele legate de calitatea 
solului utilizând o abordare bazată pe 
riscuri într-un cadru juridic obligatoriu, 
elaborând aspectele relevante ale 
propunerii Comisiei de directivă de 
stabilire a unui cadru privind protecția 
solului și de modificare a Directivei 
2004/35/CE. Ar trebui să se stabilească, 
de asemenea, obiective privind exploatarea 
sustenabilă a terenurilor și solul.

Or. en

Amendamentul 181
Esther de Lange

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

presiuni cauzate de om asupra terenurilor, 
solului și asupra altor ecosisteme din 
Europa, se vor lua măsuri pentru a se 
garanta că deciziile legate de exploatarea 
terenurilor adoptate la toate nivelurile 
relevante țin seama în mod corespunzător 
și de impacturile asupra mediului, nu 
numai de cele sociale și economice. 
Rezultatul Summitului Rio+20 a fost un
apel la „o lume în care degradarea 
terenurilor nu mai constituie o problemă”. 
UE și statele membre ar trebui să analizeze 
care este modul optim de a face acest 
angajament funcțional în sferele lor 
respective de competență și de a soluționa 
problemele legate de calitatea solului.

Or. nl

Amendamentul 182
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 23 – nota de subsol 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

42. COM(2006) 232 (JO C 332, 
30.12.2006) propune o directivă de 
stabilire a unui cadru pentru protecția 
solului și de modificare a 
Directivei 2004/35/CE.

eliminat

Or. de

Justificare

 Protecția solului poate fi obținută mai eficient, mai eficace și cu mai puțină birocrație la 
nivel local, regional și național decât la nivelul Uniunii. O reglementare europeană 
obligatorie din punct de vedere juridic nu ar fi compatibilă cu principiul subsidiarității.


