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Amendamentul 183
Richard Seeber

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Amendamentul 184
Dan Jørgensen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

24a. O abordare mai puțin intensivă a 
producției animaliere ar fi în beneficiul 
mai multora dintre obiectivele 
programului, având în vedere că ar duce 
la emisii mai scăzute de azot și de fosfor, 
la amenințări mai reduse la adresa 
biodiversității și la o calitate mai bună a 
solului, a aerului și a apei.

Or. en

Amendamentul 185
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

25. Măsurile luate în cadrul strategiei 
privind biodiversitatea pentru a reface 15%
dintre ecosistemele degradate ale UE și 
pentru a extinde utilizarea infrastructurii 
verzi vor contribui la eliminarea 
fragmentării terenurilor și la sporirea în 
continuare a capitalului natural și a 
rezilienței ecosistemelor și pot oferi opțiuni 
rentabile de atenuare a schimbărilor 
climatice și de adaptare la acestea, precum 
și de gestionare a riscurilor de dezastre. 
Totodată, eforturile statelor membre de a 
identifica și de a evalua ecosistemele și 
serviciile furnizate de acestea, precum și
inițiative „nicio pierdere netă” planificată 
pentru 2015 vor contribui la menținerea 
rezervei de capital natural la diverse 

25. Măsurile luate în cadrul strategiei 
privind biodiversitatea pentru a reface 
15 % dintre ecosistemele degradate ale UE
până în 2020, privind totuși aceasta ca pe 
o cerință minimă și dorind ca UE să 
stabilească un obiectiv de refacere 
considerabil mai înalt care să reflecte 
propriul său obiectiv principal mai 
ambițios și viziunea sa pentru 2050, și 
pentru a extinde utilizarea infrastructurii 
verzi vor contribui la eliminarea 
fragmentării terenurilor. Pe lângă punerea 
integrală în aplicare a Directivei privind 
păsările și a Directivei privind habitatele, 
aceste măsuri vor reprezenta o contribuție 
suplimentară la stabilirea și menținerea 
unor ecosisteme sănătoase și rezistente și 
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niveluri. Integrarea valorii economice a 
serviciilor ecosistemice în sistemele 
contabile și de raportare la nivelul UE și la 
nivel național până în 2020 va duce la o 
mai bună gestionare a capitalului natural al 
UE.

la consolidarea serviciilor acestora. 
Acestea vor spori în continuare capitalul
natural și reziliența ecosistemelor și pot 
oferi opțiuni rentabile de atenuare a 
schimbărilor climatice și de adaptare la 
acestea, precum și de gestionare a riscurilor 
de dezastre. Totodată, eforturile statelor 
membre de a identifica și de a evalua 
ecosistemele și serviciile furnizate de 
acestea, precum și inițiativa „nicio pierdere 
netă” planificată pentru 2015 vor contribui 
la menținerea rezervei de capital natural. 
Integrarea valorii economice a serviciilor 
ecosistemice în sistemele contabile și de 
raportare la nivelul UE și la nivel național 
până în 2020 va duce la o mai bună 
gestionare a capitalului natural al UE.

Or. en

Amendamentul 186
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

25. Măsurile luate în cadrul strategiei 
privind biodiversitatea pentru a reface 15%
dintre ecosistemele degradate ale UE și 
pentru a extinde utilizarea infrastructurii 
verzi vor contribui la eliminarea 
fragmentării terenurilor și la sporirea în 
continuare a capitalului natural și a 
rezilienței ecosistemelor și pot oferi opțiuni 
rentabile de atenuare a schimbărilor 
climatice și de adaptare la acestea, precum 
și de gestionare a riscurilor de dezastre. 
Totodată, eforturile statelor membre de a 
identifica și de a evalua ecosistemele și 
serviciile furnizate de acestea, precum și 
inițiative „nicio pierdere netă” planificată 
pentru 2015 vor contribui la menținerea 
rezervei de capital natural la diverse 
niveluri. Integrarea valorii economice a 
serviciilor ecosistemice în sistemele
contabile și de raportare la nivelul UE și la 

25. Măsurile luate în cadrul strategiei 
privind biodiversitatea pentru a reface 
15 % dintre ecosistemele degradate ale UE 
și pentru a extinde utilizarea infrastructurii 
verzi vor contribui la eliminarea 
fragmentării terenurilor. Cu toate acestea, 
în cadrul măsurilor trebuie luate în 
considerare caracteristicile și premizele 
statelor membre. Măsurile luate vor 
contribui și la sporirea în continuare a 
capitalului natural și a rezilienței 
ecosistemelor și pot oferi opțiuni rentabile 
de atenuare a schimbărilor climatice și de 
adaptare la acestea, precum și de gestionare 
a riscurilor de dezastre. Totodată, eforturile 
statelor membre de a identifica și de a 
evalua ecosistemele și serviciile furnizate 
de acestea, precum și inițiative „nicio 
pierdere netă” planificată pentru 2015 vor 
contribui la menținerea rezervei de capital 
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nivel național până în 2020 va duce la o 
mai bună gestionare a capitalului natural al 
UE.

natural la diverse niveluri. Integrarea 
valorii economice a serviciilor 
ecosistemice în sistemele contabile și de 
raportare la nivelul UE și la nivel național 
până în 2020 va duce la o mai bună 
gestionare a capitalului natural al UE.

Or. fi

Amendamentul 187
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

26. Pentru a proteja, a conserva și a spori 
capitalul natural al UE, programul 
garantează că, până în 2020:

26. Pentru a proteja, a conserva și a spori 
capitalul natural al UE, programul ar 
trebui să garanteze că, până în 2020:

Or. it

Amendamentul 188
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

26. Pentru a proteja, a conserva și a spori 
capitalul natural al UE, programul 
garantează că, până în 2020:

26. Pentru a proteja, a conserva și a spori 
utilizarea durabilă a capitalului natural al 
UE, programul garantează că, până în 
2020:

Or. en

Amendamentul 189
Anna Rosbach
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) declinul biodiversității și degradarea 
serviciilor ecosistemice vor fi stopate, iar 
ecosistemele și serviciile lor vor fi 
menținute și consolidate;

(a) declinul biodiversității și degradarea 
serviciilor ecosistemice vor fi stopate, iar 
ecosistemele și serviciile lor, inclusiv 
stocurile de pești, nu numai că vor fi 
menținute, ci și consolidate;

Or. en

Amendamentul 190
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) declinul biodiversității și degradarea 
serviciilor ecosistemice vor fi stopate, iar 
ecosistemele și serviciile lor vor fi 
menținute și consolidate;

(a) declinul biodiversității și degradarea 
serviciilor ecosistemice vor fi stopate, iar 
ecosistemele și serviciile lor vor fi 
menținute, refăcute și consolidate, în 
special prin punerea integrală în aplicare 
și conservarea eficientă a rețelei Natura 
2000, sprijinită prin cadre de acțiune 
structurate în funcție de priorități, și prin 
punerea în aplicare a principiului „nicio 
pierdere netă”;

Or. en

Amendamentul 191
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) impacturile presiunilor asupra apelor 
dulci, de tranziție și costiere vor fi reduse 

(b) impacturile presiunilor asupra apelor 
dulci, de tranziție și costiere vor fi reduse 
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semnificativ pentru a realiza, a menține sau
a crește starea bună a acestora, astfel cum 
este definită în Directiva-cadru privind apa;

semnificativ pentru a realiza, a menține și, 
de preferat, a crește starea bună a acestora, 
astfel cum este definită în Directiva-cadru 
privind apa;

Or. en

Amendamentul 192
Richard Seeber, Peter Liese

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) impacturile presiunilor asupra apelor 
dulci, de tranziție și costiere vor fi reduse 
semnificativ pentru a realiza, a menține sau 
a crește starea bună a acestora, astfel cum 
este definită în Directiva-cadru privind apa;

(b) impacturile presiunilor asupra apelor 
dulci, de tranziție și costiere vor fi reduse 
semnificativ pentru a realiza, a menține sau 
a crește starea bună a acestora, printre 
altele, prin măsuri legate de 
ecocondiționalitate, astfel cum este 
definită în Directiva-cadru privind apa;

Or. de

Amendamentul 193
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) impacturile presiunilor asupra apelor 
marine vor fi reduse pentru a realiza sau a 
menține starea bună de mediu, în 
conformitate cu Directiva-cadru privind 
strategia pentru mediul marin;

(c) impacturile presiunilor asupra apelor 
marine vor fi reduse pentru a realiza sau a 
menține starea bună de mediu, în 
conformitate cu Directiva-cadru privind 
strategia pentru mediul marin. Aceasta va 
contribui, de asemenea, la protejarea 
biodiversității mediului marin;

Or. en
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Amendamentul 194
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) impacturile poluării atmosferice asupra 
ecosistemelor și biodiversității vor fi 
reduse și mai mult;

(d) impacturile poluării atmosferice asupra 
ecosistemelor și biodiversității vor fi 
reduse semnificativ pentru a realiza 
obiectivul pe termen lung de a nu depăși 
cantitățile și nivelurile critice;

Or. en

Amendamentul 195
Christa Klaß, Britta Reimers

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 196
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 197
Margrete Auken, Jo Leinen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) terenurile vor fi gestionate în mod 
sustenabil în UE, solul va fi protejat în mod 
adecvat într-un cadru juridic obligatoriu, 
iar refacerea siturilor contaminate va fi în 
plină desfășurare;

Or. en

Amendamentul 198
Marit Paulsen, Riikka Manner

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 199
Eija-Riitta Korhola
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(g) pădurile vor fi gestionate în mod 
durabil pentru a proteja serviciile pe care 
acestea le furnizează și pentru a 
îmbunătăți reziliența lor la schimbările 
climatice, incendii, furtuni, dăunători și 
boli.

Or. en

Justificare

În loc să se axeze doar pe protejarea pădurilor, programul ar trebui să evidențieze rolul 
gestionării durabile a pădurilor.

Amendamentul 200
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să fie implementată integral strategia 
UE privind biodiversitatea;

(a) să fie implementată integral și fără 
întârziere strategia UE privind 
biodiversitatea;

Or. en

Amendamentul 201
Dan Jørgensen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să fie implementată integral strategia 
UE privind biodiversitatea;

(a) să fie implementată integral strategia 
UE privind biodiversitatea și să fie 
consolidată legislația UE privind 
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conservarea habitatelor și a speciilor 
terestre și marine;

Or. en

Amendamentul 202
Richard Seeber, Peter Liese

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să fie implementat integral Planul 
pentru garantarea resurselor de apă ale 
Europei;

(b) să fie implementate integral Directiva-
cadru privind apa și Planul pentru 
garantarea resurselor de apă ale Europei, 
printre altele, prin aplicarea de măsuri 
legate de ecocondiționalitate;

Or. de

Amendamentul 203
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Anexa I - punctul 26 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să fie implementat integral Planul 
pentru garantarea resurselor de apă ale 
Europei.

(b) să fie implementat integral Planul 
pentru garantarea resurselor de apă ale 
Europei, însă luând în considerare 
diferențele dintre statele membre și 
caracteristicile lor specifice.

Or. fi

Amendamentul 204
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – paragraful 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să se depună eforturi suplimentare, inter 
alia, pentru a se garanta că stocurile de 
pești vor fi sănătoase până în 2020, 
începând cu pescuitul la nivelurile de 
producție maximă durabilă sau sub acestea 
în toate pescăriile începând din 2015, și
pentru a stabili un obiectiv cantitativ la 
nivelul întregii UE pentru reducerea 
deșeurilor marine;

(c) să se depună eforturi suplimentare, inter 
alia, pentru a se garanta că stocurile de 
pești vor fi sănătoase până în 2020, 
începând cu pescuitul la nivelurile de 
producție maximă durabilă sau sub acestea 
în toate pescăriile începând din 2015, 
pentru a stabili un obiectiv cantitativ la 
nivelul întregii UE pentru reducerea 
deșeurilor marine și pentru a susține în 
mod activ inițiativele publice și private de 
prevenire și combatere a deșeurilor 
marine, inclusiv, dar nu exclusiv, 
inițiative din categoria „recuperarea 
deșeurilor marine”;

Or. en

Amendamentul 205
Matthias Groote

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să se depună eforturi suplimentare, inter 
alia, pentru a se garanta că stocurile de 
pești vor fi sănătoase până în 2020, 
începând cu pescuitul la nivelurile de 
producție maximă durabilă sau sub acestea 
în toate pescăriile începând din 2015, și 
pentru a stabili un obiectiv cantitativ la 
nivelul întregii UE pentru reducerea 
deșeurilor marine;

(c) să se depună eforturi suplimentare, inter 
alia, pentru a se garanta că stocurile de 
pești vor fi sănătoase până în 2020, 
începând cu pescuitul la nivelurile de 
producție maximă durabilă sau sub acestea 
în toate pescăriile începând din 2015, și 
pentru a stabili un obiectiv cantitativ la 
nivelul întregii UE pentru reducerea 
deșeurilor marine; să se stabilească, în 
plus, o gestionare integrată și coerentă a 
zonelor de coastă, menită să asigure un 
echilibru pe termen lung între protecția 
mediului și exploatarea sustenabilă a 
bazinelor marine și a zonelor de coastă;

Or. de
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Amendamentul 206
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să se intensifice eforturile în vederea 
realizării deplinei conformități cu legislația 
UE în domeniul calității aerului și să se 
definească obiectivele și acțiunile 
strategice pentru perioada de după 2020;

(d) să se intensifice, ținând cont de 
diversele condiții geografice și climatice,
eforturile în vederea realizării deplinei 
conformități cu legislația UE în domeniul 
calității aerului și să se definească 
obiectivele și acțiunile strategice pentru 
perioada de după 2020;

Or. it

Amendamentul 207
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să se intensifice eforturile în vederea 
realizării deplinei conformități cu 
legislația UE în domeniul calității aerului și 
să se definească obiectivele și acțiunile 
strategice pentru perioada de după 2020;

(d) să se realizeze deplina conformitate cu 
legislația UE în domeniul calității aerului și 
să se definească obiectivele și acțiunile 
strategice pentru perioada de după 2020;

Or. en

Amendamentul 208
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – paragraful 2 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să se intensifice eforturile de reducere a 
eroziunii solului și de sporire a materiei 

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

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

Or. es

Amendamentul 209
Christa Klaß, Britta Reimers

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

să se intensifice eforturile depuse de 
statele membre pentru reducerea utilizării 
solului și pentru menținerea terenurilor 
agricole destinate producției de alimente, 
furaje și materii prime regenerabile;

Or. de
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Amendamentul 210
Richard Seeber

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – paragraful 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să se ia măsuri suplimentare pentru 
reducerea emisiilor de azot și de fosfor, 
inclusiv a celor cauzate de tratarea apelor 
uzate urbane și industriale și de utilizarea 
îngrășămintelor;

(f) să se ia măsuri suplimentare pentru 
reducerea emisiilor de azot și de fosfor, 
inclusiv a celor cauzate de tratarea apelor 
uzate urbane și industriale și de utilizarea 
îngrășămintelor; să se sporească gradul de 
sensibilizare a populației cu privire la 
mediu prin inițiative vizând în special 
reducerea utilizării îngrășămintelor 
artificiale și a pesticidelor în spațiile verzi 
și grădinile private;

Or. de

Amendamentul 211
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – paragraful 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să se ia măsuri suplimentare pentru 
reducerea emisiilor de azot și de fosfor, 
inclusiv a celor cauzate de tratarea apelor 
uzate urbane și industriale și de utilizarea 
îngrășămintelor;

(f) să se ia măsuri suplimentare pentru 
reducerea emisiilor de azot și de fosfor, 
inclusiv a celor cauzate de tratarea apelor 
uzate urbane și industriale, printr-un 
control la sursă îmbunătățit, și de 
utilizarea îngrășămintelor, printr-un 
control îmbunătățit al utilizării acestora;

Or. en

Amendamentul 212
Elena Oana Antonescu

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – paragraful 2 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să se ia măsuri suplimentare pentru 
reducerea emisiilor de azot și de fosfor, 
inclusiv a celor cauzate de tratarea apelor 
uzate urbane și industriale și de utilizarea 
îngrășămintelor;

(f) să se ia măsuri suplimentare pentru 
reducerea emisiilor de azot și de fosfor, 
inclusiv a celor cauzate de tratarea apelor 
uzate urbane și industriale, printr-un 
control la sursă îmbunătățit, și de 
utilizarea îngrășămintelor, printr-un 
control îmbunătățit al utilizării acestora;

Or. en

Amendamentul 213
Gaston Franco

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – paragraful 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să se ia măsuri suplimentare pentru 
reducerea emisiilor de azot și de fosfor, 
inclusiv a celor cauzate de tratarea apelor 
uzate urbane și industriale și de utilizarea 
îngrășămintelor;

(f) să se ia măsuri suplimentare pentru 
reducerea emisiilor de azot și pentru 
reducerea și valorificarea emisiilor de 
fosfor, inclusiv a celor cauzate de tratarea 
apelor uzate urbane și industriale și de 
utilizarea îngrășămintelor;

Or. fr

Justificare

Trebuie încurajată valorificarea fosforului, compus de bază indispensabil agriculturii, ale 
cărui zăcăminte naturale se epuizează progresiv și care este prezent în cantități semnificative 
în apele uzate urbane.

Amendamentul 214
Dan Jørgensen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – paragraful 2 – litera fa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) să se promoveze tranziția la sisteme 
durabile de producție animalieră legate de 
terenuri, printr-o mai bună integrare a 
obiectivelor de protecție a mediului în 
cadrul politicii agricole; 

Or. en

Amendamentul 215
Marit Paulsen, Riikka Manner

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – paragraful 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 216
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – paragraful 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 217
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 26 – paragraful 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(g) să se elaboreze și să se implementeze o 
nouă strategie a UE privind pădurile, care 
să abordeze numeroasele exigențe și 
beneficii legate de păduri, să contribuie la 
adoptarea unei abordări mai strategice în 
ceea ce privește protecția și valorificarea 
pădurilor, respectând diferitele condiții 
regionale pentru o silvicultură durabilă și 
să aloce resursele financiare și umane 
necesare pentru combaterea incendiilor 
forestiere.

Or. es

Amendamentul 218
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – Obiectivul prioritar nr. 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul prioritar nr. 2: trecerea UE la o 
economie verde și competitivă cu emisii 
reduse de dioxid de carbon și eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor

Obiectivul prioritar nr. 2: asigurarea 
competitivității unei economii de tip 
circular, caracterizată prin emisii reduse 
de dioxid de carbon, eficiență din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și prin 
respectul față de mediu și ecosisteme

Or. it
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[A se vedea amendamentul la articolul 2 alineatul (1) litera (b).]

Amendamentul 219
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Anexa I – Obiectivul prioritar nr. 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul prioritar nr. 2: trecerea UE la o 
economie verde și competitivă cu emisii 
reduse de dioxid de carbon și eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor

Obiectivul prioritar nr. 2: trecerea Uniunii 
la o economie care respectă mediul și 
competitivă cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor

Or. fr

Amendamentul 220
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

27. Inițiativa emblematică „O Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor” din cadrul strategiei Europa 
2020 are ca scop să sprijine trecerea la o 
economie care să fie eficientă prin modul 
de utilizare a tuturor resurselor, să separe 
în mod absolut creșterea economică de 
consumul de resurse și energie și de 
impacturile sale asupra mediului, să reducă 
emisiile de GES, să crească 
competitivitatea prin eficiență și inovare și 
să promoveze o mai mare securitate 
energetică. Foaia de parcurs către o Europă 
eficientă din punct de vedere energetic43 și 
Foaia de parcurs pentru trecerea la o 
economie competitivă cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon44 sunt elemente esențiale 
ale inițiativei, care stabilesc cadrul pentru 
acțiuni viitoare care să ducă la atingerea 

27. Inițiativa emblematică „O Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor” din cadrul strategiei Europa 
2020 are ca scop să asigure
competitivitatea unei economii care să fie 
eficientă prin modul de utilizare a tuturor 
resurselor, să separe, pe cât posibil, 
creșterea economică de consumul de 
resurse și energie și de impacturile sale 
asupra mediului, să reducă emisiile de 
GES, să se bazeze pe inovare și să 
promoveze o mai mare securitate 
energetică. Foaia de parcurs către o Europă 
eficientă din punct de vedere energetic43 și 
Foaia de parcurs pentru trecerea la o 
economie competitivă cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon44 sunt elemente esențiale 
ale inițiativei, care iau drept referință 
câteva dintre scenariile posibile  pentru 
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acestor obiective. acțiuni viitoare care să ducă la atingerea 
acestor obiective.

Or. it

Amendamentul 221
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

27. Inițiativa emblematică „O Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor” din cadrul strategiei Europa 
2020 are ca scop să sprijine trecerea la o 
economie care să fie eficientă prin modul 
de utilizare a tuturor resurselor, să separe 
în mod absolut creșterea economică de 
consumul de resurse și energie și de 
impacturile sale asupra mediului, să reducă 
emisiile de GES, să crească 
competitivitatea prin eficiență și inovare și 
să promoveze o mai mare securitate 
energetică. Foaia de parcurs către o Europă 
eficientă din punct de vedere energetic și
Foaia de parcurs pentru trecerea la o 
economie competitivă cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon sunt elemente esențiale 
ale inițiativei, care stabilesc cadrul pentru 
acțiuni viitoare care să ducă la atingerea 
acestor obiective.

27. Inițiativa emblematică „O Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor” din cadrul strategiei Europa 
2020 are ca scop să sprijine trecerea la o 
economie care să fie eficientă prin modul 
de utilizare a tuturor resurselor, să separe 
în mod absolut creșterea economică de 
consumul de resurse și energie și de 
impacturile sale asupra mediului, să reducă 
emisiile de GES, să crească 
competitivitatea prin eficiență și inovare și 
să promoveze o mai mare securitate 
energetică. Foaia de parcurs către o Europă 
eficientă din punct de vedere energetic și 
propunerile Comisiei privind Foaia de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon, Perspectiva energetică 2050 și 
Cartea albă privind politica în domeniul 
transporturilor sunt principale puncte de 
plecare pentru stabilirea cadrului pentru 
acțiuni viitoare care să ducă la atingerea 
acestor obiective în cadrul noului acord 
global privind clima care va fi încheiat în 
2015.

Or. en

Amendamentul 222
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

27. Inițiativa emblematică „O Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor” din cadrul strategiei Europa 
2020 are ca scop să sprijine trecerea la o 
economie care să fie eficientă prin modul 
de utilizare a tuturor resurselor, să separe 
în mod absolut creșterea economică de 
consumul de resurse și energie și de 
impacturile sale asupra mediului, să reducă 
emisiile de GES, să crească 
competitivitatea prin eficiență și inovare și 
să promoveze o mai mare securitate 
energetică. Foaia de parcurs către o Europă 
eficientă din punct de vedere energetic și
Foaia de parcurs pentru trecerea la o 
economie competitivă cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon sunt elemente esențiale 
ale inițiativei, care stabilesc cadrul pentru 
acțiuni viitoare care să ducă la atingerea 
acestor obiective.

27. Inițiativa emblematică „O Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor” din cadrul strategiei Europa 
2020 are ca scop să sprijine trecerea la o 
economie care să fie eficientă prin modul 
de utilizare a tuturor resurselor, să separe 
în mod absolut creșterea economică de 
consumul de resurse și energie și de 
impacturile sale asupra mediului, să reducă 
emisiile de GES, să crească 
competitivitatea prin eficiență și inovare și 
să promoveze o mai mare securitate 
energetică. Foaia de parcurs către o Europă 
eficientă din punct de vedere energetic,
Foaia de parcurs pentru trecerea la o 
economie competitivă cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și schimbul de bune 
practici între statele membre sunt 
elemente esențiale ale inițiativei, care 
stabilesc cadrul pentru acțiuni viitoare care 
să ducă la atingerea acestor obiective.

Or. en

Amendamentul 223
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

27. Inițiativa emblematică „O Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor” din cadrul strategiei Europa 
2020 are ca scop să sprijine trecerea la o 
economie care să fie eficientă prin modul 
de utilizare a tuturor resurselor, să separe 
în mod absolut creșterea economică de 
consumul de resurse și energie și de 
impacturile sale asupra mediului, să reducă 

27. Inițiativa emblematică „O Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor” din cadrul strategiei Europa 
2020 are ca scop să sprijine trecerea la o 
economie care să fie eficientă prin modul 
de utilizare a tuturor resurselor, să reducă 
extracția și utilizarea resurselor la nivel 
general, să separe în mod absolut creșterea 
economică de consumul de resurse și 
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emisiile de GES, să crească 
competitivitatea prin eficiență și inovare și 
să promoveze o mai mare securitate 
energetică. Foaia de parcurs către o Europă 
eficientă din punct de vedere energetic și 
Foaia de parcurs pentru trecerea la o 
economie competitivă cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon sunt elemente esențiale 
ale inițiativei, care stabilesc cadrul pentru 
acțiuni viitoare care să ducă la atingerea 
acestor obiective.

energie și de impacturile sale asupra 
mediului, să reducă emisiile de GES, să 
crească competitivitatea prin eficiență și 
inovare și să promoveze o mai mare 
securitate energetică și a resurselor. Foaia 
de parcurs către o Europă eficientă din 
punct de vedere energetic și Foaia de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon sunt elemente esențiale ale 
inițiativei, care stabilesc cadrul pentru 
acțiuni viitoare care să ducă la atingerea 
acestor obiective.

Or. en

Amendamentul 224
Riikka Manner

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

27a. Bioeconomia este cheia către o 
creștere ecologică și inteligentă în 
Europa. Bioeconomia are în special o 
influență puternică asupra economiilor 
regionale din cadrul Uniunii Europene, 
precum și asupra promovării creșterii 
economice și a creării de locuri de muncă. 
Bioeconomia necesită investiții în 
lanțurile de aprovizionare pentru materii 
prime, astfel încât să garanteze 
disponibilitatea materiilor prime.

Or. fi

Amendamentul 225
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

28. Inovarea în scopul eficientizării 
utilizării resurselor este necesară în toate 

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

sectoarele economice pentru a îmbunătăți 
competitivitatea în contextul prețurilor tot 
mai mari ale resurselor, al insuficienței 
acestora și al constrângerilor legate de 
furnizarea lor. Sectorul întreprinderilor este 
principalul factor determinant al inovării, 
inclusiv al ecoinovării. Este necesar ca 
intervenția la nivel de guverne, la nivelul 
Uniunii și al statelor membre să se limiteze
la crearea condițiilor-cadru generale 
pentru ecoinovare, astfel încât să nu fie 
afectat procesul natural de evoluție a 
pieței libere către dezvoltarea unor 
întreprinderi sustenabile sau a unor soluții 
tehnice la provocările de mediu.

Or. it

Amendamentul 226
Margrete Auken, Jo Leinen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

28. Inovarea în scopul eficientizării 
utilizării resurselor și al reducerii utilizării 
generale a resurselor este necesară în toate 
sectoarele economice pentru a îmbunătăți 
competitivitatea în contextul prețurilor tot 
mai mari ale resurselor, al dependenței de 
importuri, al insuficienței acestora și al 
constrângerilor legate de furnizarea lor. 
Drept contribuție la garantarea 
aprovizionării cu materii prime, 
parteneriatele de inovare dintre industrie 
și sectorul gestionării deșeurilor, precum 
și cercetarea privind caracterul reciclabil 
al materiilor prime pentru tehnologii 
importante trebuie consolidate. Sectorul 
întreprinderilor, ca răspuns la semnalele 
normative generate de legislația 
ambițioasă în domeniul mediului, este 
principalul factor determinant al inovării, 
inclusiv al ecoinovării. Cu toate acestea, 
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piețele nu vor găsi singure soluția. Sunt 
necesare acțiuni la nivel de guverne, la 
nivelul Uniunii și al statelor membre 
pentru a crea condițiile-cadru legale 
adecvate pentru investiții și ecoinovare, 
prin stimularea dezvoltării unor 
întreprinderi sustenabile sau a unor soluții 
tehnice la provocările de mediu.

Or. en

Amendamentul 227
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 228
Giancarlo Scottà
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

29. Această cerință esențială pentru a face 
față provocărilor de mediu aduce, de 
asemenea, beneficii socioeconomice 
substanțiale. Creșterea potențială a 
numărului locurilor de muncă determinată 
de trecerea la o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor 
este esențială pentru atingerea obiectivelor 
privind ocuparea forței de muncă stabilite 
de strategia Europa 2020. Ocuparea forței 
de muncă în sectorul tehnologiilor și al 
serviciilor de mediu din UE a crescut cu 
3% pe an în ultimii ani. Valoarea pieței 
mondiale a industriilor ecologice este 
estimată la cel puțin un bilion de euro și se 
prevede că aproape se va dubla în următorii 
10 ani. Societățile europene au deja un 
avans la nivel mondial în ceea ce privește 
reciclarea și eficiența energetică și trebuie 
încurajate pentru a beneficia de pe urma 
acestei creșteri a cererii mondiale, fiind 
sprijinite de Planul de acțiune privind 
ecoinovarea. De exemplu, se preconizează 
că numai sectorul european al energiei din 
surse regenerabile va genera peste 400 000 
de noi locuri de muncă până în 2020.

29. Această cerință esențială pentru a face 
față provocărilor de mediu aduce, de 
asemenea, beneficii socioeconomice 
substanțiale. Creșterea potențială a 
numărului locurilor de muncă determinată 
de asigurarea competitivității unei 
economii caracterizate prin emisii scăzute 
de dioxid de carbon și eficientă din punctul
de vedere al utilizării resurselor este 
esențială pentru atingerea obiectivelor 
privind ocuparea forței de muncă stabilite 
de strategia Europa 2020. Ocuparea forței 
de muncă în sectorul tehnologiilor și al 
serviciilor de mediu din UE a crescut cu 
3 % pe an în ultimii ani. Valoarea pieței 
mondiale a industriilor ecologice este 
estimată la cel puțin un bilion de euro și se 
prevede că aproape se va dubla în următorii 
10 ani. Societățile europene au deja un 
avans la nivel mondial în ceea ce privește 
reciclarea și eficiența energetică și trebuie 
încurajate pentru a beneficia de pe urma 
acestei creșteri a cererii mondiale, fiind 
sprijinite de Planul de acțiune privind 
ecoinovarea. De exemplu, se preconizează 
că numai sectorul european al energiei din 
surse regenerabile va genera peste 400 000 
de noi locuri de muncă până în 2020.

Or. it

Amendamentul 229
Richard Seeber, Peter Liese

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

29. Această cerință esențială pentru a face 
față provocărilor de mediu aduce, de 

29. Această cerință esențială pentru a face 
față provocărilor de mediu aduce, de 
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asemenea, beneficii socioeconomice 
substanțiale. Creșterea potențială a 
numărului locurilor de muncă determinată 
de trecerea la o economie cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon și eficientă din punctul
de vedere al utilizării resurselor este 
esențială pentru atingerea obiectivelor 
privind ocuparea forței de muncă stabilite 
de strategia Europa 2020. Ocuparea forței 
de muncă în sectorul tehnologiilor și al 
serviciilor de mediu din UE a crescut cu 
3% pe an în ultimii ani. Valoarea pieței 
mondiale a industriilor ecologice este 
estimată la cel puțin un bilion de euro și se 
prevede că aproape se va dubla în următorii 
10 ani. Societățile europene au deja un 
avans la nivel mondial în ceea ce privește 
reciclarea și eficiența energetică și trebuie 
încurajate pentru a beneficia de pe urma 
acestei creșteri a cererii mondiale, fiind 
sprijinite de Planul de acțiune privind 
ecoinovarea. De exemplu, se preconizează 
că numai sectorul european al energiei din 
surse regenerabile va genera peste 400 000 
de noi locuri de muncă până în 2020.49

asemenea, beneficii socioeconomice 
substanțiale. Creșterea potențială a 
numărului locurilor de muncă determinată 
de trecerea la o economie sigură și 
durabilă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor este esențială pentru 
atingerea obiectivelor privind ocuparea 
forței de muncă stabilite de strategia 
Europa 2020. Ocuparea forței de muncă în 
sectorul tehnologiilor și al serviciilor de 
mediu din UE a crescut cu 3 % pe an în 
ultimii ani. Valoarea pieței mondiale a 
industriilor ecologice este estimată la cel 
puțin un bilion de euro și se prevede că 
aproape se va dubla în următorii 10 ani. 
Societățile europene au deja un avans la 
nivel mondial în ceea ce privește reciclarea 
și eficiența energetică și trebuie încurajate 
pentru a beneficia de pe urma acestei 
creșteri a cererii mondiale, fiind sprijinite 
de Planul de acțiune privind ecoinovarea. 
De exemplu, se preconizează că numai 
sectorul european al energiei din surse 
regenerabile va genera peste 400 000 de 
noi locuri de muncă până în 2020.49

Or. en

Amendamentul 230
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

29a. Pentru ca aceste obiective să fie 
atinse, UE va trebui să creeze și să 
mențină condițiile necesare pentru 
dezvoltarea bioindustriilor, care includ 
asigurarea unei aprovizionări durabile a 
acestora cu materii prime.

Or. en



PE508.027v01-00 28/71 AM\931425RO.doc

RO

Justificare

Plecând de la amendamentul 28 al raportorului, se înlocuiește „ecoindustrii” cu 
„bioindustrii” și se menționează că bioindustriile susțin strategia UE privind bioeconomia.

Amendamentul 231
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

30. Implementarea integrală a pachetului 
energie/climă al UE este considerată 
esențială pentru parcurgerea etapelor 
identificate pentru 2020 și pentru
realizarea obiectivelor pentru 2050. Deși 
UE este în prezent pe cale de a reduce 
emisiile interne de GES cu 20 % sub 
nivelurile din 1990 până în 2020, se 
constată, din păcate, că implementarea 
pachetului cauzează o creștere 
nesustenabilă a costului energiei care 
stimulează în mod paradoxal 
delocalizarea emisiilor (carbon leakage). 
Se preconizează că Directiva privind 
eficiența energetică va reprezenta o 
soluție semnificativă în acest sens. Cu 
privire la utilizarea eficace și durabilă a 
resurselor, trebuie să se țină cont, în 
special, de dezbaterile actuale cu privire la 
conflictele legate de exploatarea terenurilor 
pentru hrană sau pentru biocombustibili.

Or. it

Amendamentul 232
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 30
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

30. Implementarea integrală a pachetului 
energie/climă al UE este esențială pentru 
parcurgerea etapelor identificate pentru 
2020 și pentru crearea unei economii 
competitive, cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050. Deși UE este în 
prezent pe cale de a reduce emisiile interne 
de GES cu 20 % sub nivelurile din 1990 
până în 2020, atingerea obiectivului de 
20 % în materie de eficiență energetică va 
necesita îmbunătățiri mult mai rapide ale 
eficienței. Se preconizează că Directiva 
privind eficiența energetică va avea o 
contribuție semnificativă în acest sens.
Acest lucru este important și în contextul 
creșterii tot mai mari a cererii de energie. 
În plus, eficiența energetică trebuie să fie 
susținută de eficiența utilizării resurselor 
pentru a promova disponibilitatea 
materiilor prime pentru scopuri 
industriale. Este deosebit de important să 
se țină seama de dezbaterile actuale cu 
privire la conflictele legate de exploatarea 
terenurilor pentru hrană sau pentru 
producția de biocombustibili. Pe de altă 
parte, este esențial să se asigure faptul că 
resursele de lemn, inclusiv biomasa 
pentru obținerea energiei, sunt gestionate 
și utilizate într-un mod sustenabil ținând 
cont de utilizarea succesivă a materiilor 
pentru a promova dezvoltarea către o 
bioeconomie cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon și produse de o valoare mai 
înaltă.

Or. en

Amendamentul 233
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 30
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

30. Implementarea integrală a pachetului 
energie/climă al UE este esențială pentru 
realizarea celor trei obiective stabilite 
pentru 2020 și pentru crearea unei 
economii competitive, sustenabile, cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, bazate 
pe o aprovizionare ridicată cu energie din 
surse regenerabile până în 2050. Deși UE 
este în prezent pe cale de a reduce emisiile 
interne de GES cu 20 % sub nivelurile din 
1990 până în 2020 și ar putea să realizeze 
chiar mai mult, atingerea obiectivului de 
20 % în materie de eficiență energetică va 
necesita îmbunătățiri mult mai rapide ale 
eficienței la orice scară. Acest lucru este 
important și în contextul creșterii tot mai 
mari a cererii de energie și al concurenței 
crescânde pentru terenuri pentru hrană 
sau pentru scopuri energetice. Prin 
urmare, este important să se asigure 
faptul că biomasa utilizată pentru 
obținerea energiei este limitată la volumul 
care poate fi furnizat în mod sustenabil, 
respectând principiul „utilizării 
succesive”. Întrucât se preconizează că 
Directiva privind eficiența energetică va 
avea o contribuție semnificativă în acest 
sens, aceasta ar trebui completată prin 
stabilirea unor cerințe privind consumul 
de energie al tuturor produselor cu impact 
energetic care intră pe piața UE.

Or. en

Amendamentul 234
Christa Klaß, Britta Reimers

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 235
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

30. Implementarea integrală a pachetului 
energie/climă al UE este esențială pentru 
parcurgerea etapelor identificate pentru 
2020 și pentru crearea unei economii 
competitive, cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050. Deși UE este în 
prezent pe cale de a reduce emisiile interne 
de GES cu 20 % sub nivelurile din 1990 
până în 2020, atingerea obiectivului de 
20 % în materie de eficiență energetică va 
necesita îmbunătățiri mult mai rapide ale 
eficienței. Acest lucru este important și în 
contextul creșterii tot mai mari a cererii de 
energie și al concurenței crescânde pentru 
terenuri pentru hrană sau pentru scopuri 
energetice. Prin urmare, este important să 
se asigure faptul că biomasa utilizată 
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privind eficiența energetică va avea o 
contribuție semnificativă în acest sens.

pentru obținerea energiei este limitată la 
volumul care poate fi furnizat în mod 
sustenabil și că biomasa este utilizată cât 
mai eficient posibil aplicând principiul 
„utilizării succesive”. Se preconizează că 
Directiva privind eficiența energetică va 
avea o contribuție semnificativă în acest 
sens.

Or. en

Amendamentul 236
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

31. Va fi necesar ca toate sectoarele 
economice să contribuie la reducerea 
emisiilor de GES pentru ca UE să poată 
contribui în mod echitabil la eforturile 
globale. UE trebuie să convină asupra 
următoarelor etape ale cadrului său
privind schimbările climatice și energia 
după 2020, pentru a se pregăti în vederea 
negocierilor internaționale cu privire la un 
nou acord obligatoriu din punct de vedere 
juridic, dar și pentru a furniza statelor 
membre și industriei un cadru clar pentru 
realizarea investițiilor necesare pe termen 
mediu. Prin urmare, UE trebuie să 
examineze opțiunile de politică posibile 
pentru realizarea reducerilor stabilite în 
Foaia de parcurs pentru o economie cu 
emisii reduse de dioxid de carbon după 
2020. Foaia de parcurs privind energia 
pentru 2050 și Cartea albă privind politica 
în domeniul transporturilor trebuie să aibă 
la bază cadre de politică mai solide. În 
plus, statele membre trebuie să elaboreze și 
să pună în aplicare strategii de dezvoltare 
pe termen lung rentabile, cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon, care să vizeze 
atingerea obiectivului UE de reducere a 

31. Va fi necesar ca toate sectoarele 
economice să contribuie la reducerea 
emisiilor de GES pentru ca UE să își 
îndeplinească angajamentele și să 
realizeze obiectivul de reducere a emisiilor 
de GES cu 80-95 % până în 2050. UE 
trebuie să convină urgent asupra 
următoarelor etape spre un nou cadru
privind schimbările climatice și energia 
după 2020, cu trei obiective obligatorii din 
punct de vedere juridic privind reducerea 
emisiilor, eficiența energetică și energia 
din surse regenerabile, pentru a se pregăti 
în vederea angajării active în negocierile
internaționale cu privire la un nou acord 
obligatoriu din punct de vedere juridic
până în 2015, dar și pentru a furniza 
statelor membre și industriei un cadru 
juridic clar pentru realizarea investițiilor 
necesare pe termen mediu și lung. Prin 
urmare, UE trebuie să examineze opțiunile 
de politică posibile pentru realizarea 
reducerilor stabilite în Foaia de parcurs 
pentru o economie cu emisii reduse de 
dioxid de carbon după 2020 în 
conformitate cu etapele propuse și cu cele 
mai recente date științifice. Foaia de 
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emisiilor de GES cu 80-95% până la 
mijlocul secolului față de nivelurile din 
1990, în cadrul efortului global de limitare 
a creșterii medii a temperaturii la sub 2°C. 
Sistemul UE de comercializare a 
certificatelor de emisii va rămâne un pilon 
central al politicii climatice a UE și după 
2020.

parcurs privind energia pentru 2050 și 
Cartea albă privind politica în domeniul 
transporturilor trebuie să aibă la bază cadre 
de politică, etape și obiective mai solide
pentru anii 2030, 2040 și 2050. În plus, 
statele membre trebuie să elaboreze și să 
pună în aplicare strategii de dezvoltare pe 
termen lung rentabile, cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon, care să vizeze atingerea 
obiectivului UE de decarbonizare până la 
mijlocul secolului față de nivelurile din 
1990, în cadrul efortului global de limitare 
a creșterii medii a temperaturii la sub 2 °C. 
Sistemul UE de comercializare a 
certificatelor de emisii va rămâne un pilon 
central al politicii climatice a UE și după 
2020 și trebuie să fie reformat din punct 
de vedere structural pentru a stimula 
investițiile în tehnologiile cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și sustenabile. 
În vederea îndeplinirii angajamentelor 
sale internaționale, UE trebuie să sprijine 
în mod substanțial țările în curs de 
dezvoltare în eforturile lor de a atenua 
schimbările climatice prin consolidarea 
capacităților, sprijin financiar și 
transferul de tehnologii.

Or. en

Amendamentul 237
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

31. Va fi necesar ca toate sectoarele 
economice să contribuie la reducerea 
emisiilor de GES pentru ca UE să poată 
contribui în mod echitabil la eforturile 
globale. UE trebuie să convină asupra 
următoarelor etape ale cadrului său 
privind schimbările climatice și energia 
după 2020, pentru a se pregăti în vederea 

31. Va fi necesar ca toate sectoarele 
economice să contribuie la reducerea 
emisiilor de GES pentru ca UE să poată 
contribui în mod echitabil la eforturile 
globale. UE trebuie să convină asupra 
următoarelor etape pentru a se pregăti în 
vederea negocierilor internaționale cu 
privire la un nou acord obligatoriu din 
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negocierilor internaționale cu privire la un 
nou acord obligatoriu din punct de vedere 
juridic, dar și pentru a furniza statelor 
membre și industriei un cadru clar pentru 
realizarea investițiilor necesare pe termen 
mediu. Prin urmare, UE trebuie să 
examineze opțiunile de politică posibile 
pentru realizarea reducerilor stabilite în
Foaia de parcurs pentru o economie 
competitivă cu emisii reduse de dioxid de 
carbon după 2020. Foaia de parcurs 
privind energia pentru 2050 și Cartea albă 
privind politica în domeniul transporturilor 
trebuie să aibă la bază cadre de politică 
mai solide. În plus, statele membre trebuie 
să elaboreze și să pună în aplicare strategii 
de dezvoltare pe termen lung rentabile, cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, care să 
vizeze atingerea obiectivului UE de 
reducere a emisiilor de GES cu 80-95%
până la mijlocul secolului față de nivelurile 
din 1990, în cadrul efortului global de 
limitare a creșterii medii a temperaturii la 
sub 2°C. Sistemul UE de comercializare a 
certificatelor de emisii va rămâne un pilon 
central al politicii climatice a UE și după 
2020.

punct de vedere juridic la nivel global, cu 
scopul de a furniza statelor membre și 
industriei un cadru clar pentru realizarea 
investițiilor necesare pe termen mediu și 
lung. Foaia de parcurs privind energia
pentru 2050 și Cartea albă privind politica 
în domeniul transporturilor trebuie să aibă 
la bază un cadru politic mai solid. În plus, 
statele membre trebuie să elaboreze și să 
pună în aplicare strategii de dezvoltare pe 
termen lung rentabile, cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon, care să vizeze atingerea 
obiectivului UE de reducere a emisiilor de 
GES cu 80-95 % până la mijlocul secolului 
față de nivelurile din 1990, în cadrul 
efortului global de limitare a creșterii medii 
a temperaturii la sub 2 °C. Sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii va 
rămâne probabil unul dintre instrumentele 
fundamentale ale politicii climatice a UE 
și după 2020.

Or. it

Amendamentul 238
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

31. Va fi necesar ca toate sectoarele 
economice să contribuie la reducerea 
emisiilor de GES pentru ca UE să poată 
contribui în mod echitabil la eforturile 
globale. UE trebuie să convină asupra 
următoarelor etape ale cadrului său 
privind schimbările climatice și energia 
după 2020, pentru a se pregăti în vederea 

31. Va fi necesar ca toate sectoarele 
economice să contribuie la reducerea 
emisiilor de GES pentru ca UE să poată 
contribui în mod echitabil la eforturile 
globale. UE trebuie să convină asupra 
următoarelor etape privind baza pentru 
viitoarele dezbateri asupra unui cadru 
pentru politicile privind schimbările 
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negocierilor internaționale cu privire la un 
nou acord obligatoriu din punct de vedere 
juridic, dar și pentru a furniza statelor 
membre și industriei un cadru clar pentru 
realizarea investițiilor necesare pe termen 
mediu. Prin urmare, UE trebuie să 
examineze opțiunile de politică posibile 
pentru realizarea reducerilor stabilite în 
Foaia de parcurs pentru o economie cu 
emisii reduse de dioxid de carbon după 
2020. Foaia de parcurs privind energia 
pentru 2050 și Cartea albă privind politica 
în domeniul transporturilor trebuie să aibă 
la bază cadre de politică mai solide. În 
plus, statele membre trebuie să elaboreze și 
să pună în aplicare strategii de dezvoltare 
pe termen lung rentabile, cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon, care să vizeze 
atingerea obiectivului UE de reducere a 
emisiilor de GES cu 80-95% până la 
mijlocul secolului față de nivelurile din 
1990, în cadrul efortului global de limitare 
a creșterii medii a temperaturii la sub 2°C. 
Sistemul UE de comercializare a 
certificatelor de emisii va rămâne un pilon 
central al politicii climatice a UE și după 
2020.

climatice și energia pentru 2030, pentru a 
se pregăti în vederea negocierilor 
internaționale cu privire la un nou acord 
obligatoriu din punct de vedere juridic, dar 
și pentru a furniza statelor membre și 
industriei un cadru clar pentru realizarea 
investițiilor necesare pe termen mediu. Prin 
urmare, UE trebuie să examineze opțiunile 
de politică care să fie propuse de Comisie 
în acest sens. Foaia de parcurs privind 
energia pentru 2050 și Cartea albă privind 
politica în domeniul transporturilor trebuie 
să aibă la bază cadre de politică mai solide. 
În plus, statele membre trebuie să 
elaboreze și să pună în aplicare strategii de 
dezvoltare pe termen lung rentabile, cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, care să 
vizeze atingerea obiectivului UE de 
reducere a emisiilor de GES cu 80-95 %
până la mijlocul secolului față de nivelurile 
din 1990, în cadrul efortului global de 
limitare a creșterii medii a temperaturii la 
sub 2 °C. Sistemul UE de comercializare a 
certificatelor de emisii va rămâne un pilon 
central al politicii climatice a UE și după 
2020.

Or. en

Amendamentul 239
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

31. Va fi necesar ca toate sectoarele 
economice să contribuie la reducerea 
emisiilor de GES pentru ca UE să poată 
contribui în mod echitabil la eforturile 
globale. UE trebuie să convină asupra 
următoarelor etape ale cadrului său privind 
schimbările climatice și energia după 2020, 
pentru a se pregăti în vederea negocierilor 

31. Va fi necesar ca toate sectoarele 
economice să contribuie la reducerea 
emisiilor de GES pentru ca UE să poată 
contribui în mod echitabil la eforturile 
globale. UE trebuie să convină asupra 
următoarelor etape ale cadrului său privind 
schimbările climatice și energia după 2020, 
pentru a se pregăti în vederea negocierilor 
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internaționale cu privire la un nou acord 
obligatoriu din punct de vedere juridic, dar 
și pentru a furniza statelor membre și 
industriei un cadru clar pentru realizarea 
investițiilor necesare pe termen mediu. Prin 
urmare, UE trebuie să examineze opțiunile 
de politică posibile pentru realizarea 
reducerilor stabilite în Foaia de parcurs 
pentru o economie cu emisii reduse de 
dioxid de carbon după 2020. Foaia de 
parcurs privind energia pentru 2050 și 
Cartea albă privind politica în domeniul 
transporturilor trebuie să aibă la bază cadre 
de politică mai solide. În plus, statele 
membre trebuie să elaboreze și să pună în 
aplicare strategii de dezvoltare pe termen 
lung rentabile, cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon, care să vizeze atingerea 
obiectivului UE de reducere a emisiilor de 
GES cu 80-95% până la mijlocul secolului 
față de nivelurile din 1990, în cadrul 
efortului global de limitare a creșterii medii 
a temperaturii la sub 2°C. Sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii va 
rămâne un pilon central al politicii 
climatice a UE și după 2020.

internaționale cu privire la un nou acord 
obligatoriu din punct de vedere juridic, dar 
și pentru a furniza statelor membre și 
industriei un cadru clar pentru realizarea 
investițiilor necesare pe termen mediu. Prin 
urmare, UE ar trebui să își asume din timp 
crearea unui cadru pentru politica 
energetică și climatică pentru 2030, bazat 
pe obiective obligatorii privind emisiile de 
GES, energiile regenerabile și eficiența 
energetică. Foaia de parcurs privind 
energia pentru 2050 și Cartea albă privind 
politica în domeniul transporturilor trebuie 
să aibă la bază cadre de politică mai solide. 
În plus, statele membre trebuie să 
elaboreze și să pună în aplicare strategii de 
dezvoltare pe termen lung rentabile, cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, care să 
vizeze atingerea obiectivului UE de 
reducere a emisiilor de GES cu 80-95 %
până la mijlocul secolului față de nivelurile 
din 1990, în cadrul efortului global de 
limitare a creșterii medii a temperaturii la 
sub 2 °C. Sistemul UE de comercializare a 
certificatelor de emisii va rămâne un pilon 
central al politicii climatice a UE și după 
2020.

Or. de

Amendamentul 240
João Ferreira

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

31. Va fi necesar ca toate sectoarele 
economice să contribuie la reducerea 
emisiilor de GES pentru ca UE să poată 
contribui în mod echitabil la eforturile 
globale. UE trebuie să convină asupra 
următoarelor etape ale cadrului său privind 
schimbările climatice și energia după 2020, 
pentru a se pregăti în vederea negocierilor 

31. Va fi necesar ca toate sectoarele 
economice să contribuie la reducerea 
emisiilor de GES pentru ca UE să poată 
contribui în mod echitabil la eforturile 
globale. UE trebuie să convină asupra 
următoarelor etape ale cadrului său privind 
schimbările climatice și energia după 2020, 
pentru a se pregăti în vederea negocierilor 
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internaționale cu privire la un nou acord 
obligatoriu din punct de vedere juridic, dar 
și pentru a furniza statelor membre și 
industriei un cadru clar pentru realizarea 
investițiilor necesare pe termen mediu. Prin 
urmare, UE trebuie să examineze opțiunile 
de politică posibile pentru realizarea 
reducerilor stabilite în Foaia de parcurs 
pentru o economie cu emisii reduse de 
dioxid de carbon după 2020. Foaia de 
parcurs privind energia pentru 2050 și 
Cartea albă privind politica în domeniul 
transporturilor trebuie să aibă la bază cadre 
de politică mai solide. În plus, statele 
membre trebuie să elaboreze și să pună în 
aplicare strategii de dezvoltare pe termen 
lung rentabile, cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon, care să vizeze atingerea 
obiectivului UE de reducere a emisiilor de 
GES cu 80-95% până la mijlocul secolului 
față de nivelurile din 1990, în cadrul 
efortului global de limitare a creșterii medii 
a temperaturii la sub 2°C. Sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii va 
rămâne un pilon central al politicii 
climatice a UE și după 2020.

internaționale cu privire la un nou acord 
obligatoriu din punct de vedere juridic, dar 
și pentru a furniza statelor membre și 
industriei un cadru clar pentru realizarea 
investițiilor necesare pe termen mediu. Prin 
urmare, UE trebuie să examineze opțiunile 
de politică posibile pentru realizarea 
reducerilor stabilite în Foaia de parcurs 
pentru o economie cu emisii reduse de
dioxid de carbon după 2020. Foaia de 
parcurs privind energia pentru 2050 și 
Cartea albă privind politica în domeniul 
transporturilor trebuie să aibă la bază cadre 
de politică mai solide. În plus, statele 
membre trebuie să elaboreze și să pună în 
aplicare strategii de dezvoltare pe termen 
lung, fiabile din punct de vedere 
economic, cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon, care să vizeze atingerea 
obiectivului UE de reducere a emisiilor de 
GES cu 80-95 % până la mijlocul secolului 
față de nivelurile din 1990, în cadrul 
efortului global de limitare a creșterii medii 
a temperaturii la sub 2 °C.

Or. pt

Amendamentul 241
Ewald Stadler

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

31. Va fi necesar ca toate sectoarele 
economice să contribuie la reducerea 
emisiilor de GES pentru ca UE să poată 
contribui în mod echitabil la eforturile 
globale. UE trebuie să convină asupra 
următoarelor etape ale cadrului său privind 
schimbările climatice și energia după 2020, 
pentru a se pregăti în vederea negocierilor 
internaționale cu privire la un nou acord 

31. Va fi necesar ca toate sectoarele 
economice să contribuie la reducerea 
emisiilor de GES pentru ca UE să poată 
contribui în mod echitabil la eforturile 
globale. UE trebuie să convină asupra 
următoarelor etape ale cadrului său privind 
schimbările climatice și energia după 2020, 
pentru a se pregăti în vederea negocierilor 
internaționale cu privire la un nou acord 
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obligatoriu din punct de vedere juridic, dar 
și pentru a furniza statelor membre și 
industriei un cadru clar pentru realizarea 
investițiilor necesare pe termen mediu. Prin 
urmare, UE trebuie să examineze opțiunile 
de politică posibile pentru realizarea 
reducerilor stabilite în Foaia de parcurs 
pentru o economie cu emisii reduse de 
dioxid de carbon după 2020. Foaia de 
parcurs privind energia pentru 2050 și 
Cartea albă privind politica în domeniul 
transporturilor trebuie să aibă la bază cadre 
de politică mai solide. În plus, statele 
membre trebuie să elaboreze și să pună în 
aplicare strategii de dezvoltare pe termen 
lung rentabile, cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon, care să vizeze atingerea 
obiectivului UE de reducere a emisiilor de 
GES cu 80-95% până la mijlocul secolului 
față de nivelurile din 1990, în cadrul 
efortului global de limitare a creșterii medii 
a temperaturii la sub 2°C. Sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii va 
rămâne un pilon central al politicii 
climatice a UE și după 2020.

obligatoriu din punct de vedere juridic, dar 
și pentru a furniza statelor membre și 
industriei un cadru clar pentru realizarea 
investițiilor necesare pe termen mediu. Prin 
urmare, UE trebuie să examineze opțiunile 
de politică posibile pentru realizarea 
reducerilor stabilite în Foaia de parcurs 
pentru o economie cu emisii reduse de 
dioxid de carbon după 2020. Foaia de 
parcurs privind energia pentru 2050 și 
Cartea albă privind politica în domeniul 
transporturilor trebuie să aibă la bază cadre 
de politică mai solide. În plus, statele 
membre trebuie să elaboreze și să pună în 
aplicare strategii de dezvoltare pe termen 
lung rentabile, cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon, care să vizeze atingerea 
obiectivului UE de reducere a emisiilor de 
GES cu 80-95 % până la mijlocul secolului 
față de nivelurile din 1990, în cadrul 
efortului global de limitare a creșterii medii 
a temperaturii la sub 2 °C. În acest sens ar 
trebui efectuate verificări periodice, 
pentru a se stabili în mod realist în ce 
măsură acest obiectiv mai este realizabil. 
Sistemul UE de comercializare a 
certificatelor de emisii va rămâne un pilon 
central al politicii climatice a UE și după 
2020.

Or. de

Justificare

În cazul în care obiectivul urmărit de limitare a creșterii temperaturii sub 2 °C nu este 
realizat, măsurile politice care au eșuat trebuie eliminate, pentru a nu împovăra excesiv 
dezvoltarea economică a Europei.

Amendamentul 242
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 31
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Textul propus de Comisie Amendamentul

31. Va fi necesar ca toate sectoarele 
economice să contribuie la reducerea 
emisiilor de GES pentru ca UE să poată 
contribui în mod echitabil la eforturile 
globale. UE trebuie să convină asupra 
următoarelor etape ale cadrului său privind 
schimbările climatice și energia după 2020, 
pentru a se pregăti în vederea negocierilor 
internaționale cu privire la un nou acord 
obligatoriu din punct de vedere juridic, dar 
și pentru a furniza statelor membre și 
industriei un cadru clar pentru realizarea 
investițiilor necesare pe termen mediu. Prin 
urmare, UE trebuie să examineze opțiunile 
de politică posibile pentru realizarea 
reducerilor stabilite în Foaia de parcurs 
pentru o economie cu emisii reduse de 
dioxid de carbon după 2020. Foaia de 
parcurs privind energia pentru 2050 și 
Cartea albă privind politica în domeniul 
transporturilor trebuie să aibă la bază cadre 
de politică mai solide. În plus, statele 
membre trebuie să elaboreze și să pună în 
aplicare strategii de dezvoltare pe termen 
lung rentabile, cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon, care să vizeze atingerea 
obiectivului UE de reducere a emisiilor de 
GES cu 80-95% până la mijlocul secolului 
față de nivelurile din 1990, în cadrul 
efortului global de limitare a creșterii medii 
a temperaturii la sub 2°C. Sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii va 
rămâne un pilon central al politicii 
climatice a UE și după 2020.

31. Va fi necesar ca toate sectoarele 
economice să contribuie la reducerea 
emisiilor de GES pentru ca UE să poată 
contribui în mod echitabil la eforturile 
globale. UE trebuie să convină asupra 
următoarelor etape ale cadrului său privind 
schimbările climatice și energia după 2020, 
pentru a se pregăti în vederea negocierilor 
internaționale cu privire la un nou acord 
obligatoriu din punct de vedere juridic, dar 
și pentru a furniza statelor membre și 
industriei un cadru clar pentru realizarea 
investițiilor necesare pe termen mediu. Prin 
urmare, UE trebuie să examineze opțiunile 
de politică posibile pentru realizarea 
reducerilor stabilite în Foaia de parcurs 
pentru o economie cu emisii reduse de 
dioxid de carbon după 2020. Foaia de 
parcurs privind energia pentru 2050 și 
Cartea albă privind politica în domeniul 
transporturilor trebuie să aibă la bază cadre 
de politică mai solide. În plus, statele 
membre trebuie să elaboreze și să pună în 
aplicare strategii de dezvoltare pe termen 
lung rentabile, cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon, care să vizeze atingerea 
obiectivului UE de reducere a emisiilor de 
GES cu 80-95 % până la mijlocul secolului 
față de nivelurile din 1990, în cadrul 
efortului global de limitare a creșterii medii 
a temperaturii la sub 2 °C. Sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii va 
rămâne un pilon central al politicii 
climatice a UE și după 2020. Se vor lua 
măsuri structurale în vederea corectării 
deficiențelor și dezechilibrelor observate 
la nivel de funcționare a sistemului UE de 
comercializare a certificatelor de emisii în 
primele etape ale operațiunii sale de 
comercializare.

Or. es

Amendamentul 243
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

33. De asemenea, se vor lua măsuri pentru 
a se îmbunătăți și mai mult performanța de 
mediu a bunurilor și serviciilor de pe piața 
UE pe durata întregului lor ciclu de viață, 
inclusiv măsuri de creștere a ofertei de 
produse și de servicii sustenabile din 
punctul de vedere al mediului și de 
stimulare a unei schimbări de direcție 
semnificative în ceea ce privește cererea 
consumatorilor pentru aceste produse. 
Acest lucru se va realiza prin utilizarea 
unei combinații echilibrate de stimulente 
pentru consumatori și pentru întreprinderi, 
inclusiv IMM-uri, instrumente bazate pe 
piață și reglementări vizând reducerea 
impacturilor asupra mediului ale 
operațiunilor și produselor acestora. 
Legislația în vigoare în domeniul 
produselor, cum sunt Directiva privind 
proiectarea ecologică, Directiva privind 
eticheta energetică și Regulamentul privind 
eticheta ecologică, va fi revizuită în 
vederea îmbunătățirii performanței de 
mediu și a eficienței energetice a 
produselor pe durata întregului lor ciclu de 
viață, asigurându-se astfel un cadru mai 
coerent pentru producția și consumul 
sustenabil din UE.

33. Anumite instrumente de politică 
existente privind producția și consumul 
au un domeniu de aplicare limitat. Este 
nevoie de un cadru care să trimită 
semnalele adecvate producătorilor și 
consumatorilor pentru a promova 
eficiența utilizării resurselor și economia 
circulară. Se vor lua măsuri pentru a se 
îmbunătăți și mai mult performanța de 
mediu a bunurilor și serviciilor de pe piața 
UE pe durata întregului lor ciclu de viață, 
inclusiv măsuri de creștere a ofertei de 
produse și de servicii sustenabile din 
punctul de vedere al mediului și de 
stimulare a unei schimbări de direcție 
semnificative în ceea ce privește cererea 
consumatorilor pentru aceste produse. 
Acest lucru se va realiza prin utilizarea 
unei combinații echilibrate de stimulente 
pentru consumatori și pentru întreprinderi, 
inclusiv IMM-uri, instrumente bazate pe 
piață și reglementări vizând reducerea 
impacturilor asupra mediului ale 
operațiunilor și produselor acestora. 
Consumatorii ar trebui să primească 
informații precise și fiabile cu privire la 
produsele pe care le achiziționează, 
inclusiv cu privire la afirmațiile legate de 
mediu. Modelele de afaceri eficiente din 
punctul de vedere al utilizării resurselor 
precum sistemele de servicii pentru 
produse, inclusiv leasingul de produse, ar 
trebui să fie, de asemenea, susținute.
Legislația în vigoare în domeniul 
produselor, cum sunt Directiva privind 
proiectarea ecologică, Directiva privind 
eticheta energetică și Regulamentul privind 
eticheta ecologică, va fi revizuită în 
vederea îmbunătățirii performanței de 
mediu și a eficienței energetice a 
produselor pe durata întregului lor ciclu de 
viață și a abordării dispozițiilor existente 
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prin intermediul unui cadru legislativ mai 
coerent pentru producția și consumul 
sustenabil din UE. Acest cadru legislativ 
sprijinit de indicatori privind ciclul de 
viață ar aborda fragmentarea și limitările 
domeniului de aplicare ale acquis-ului 
privind consumul și producția durabile 
(CPD) și ar identifica și ar elimina 
lacunele din politică, stimulente și 
legislație pentru a asigura cerințe minime 
privind performanța de mediu a 
produselor.

Or. en

Amendamentul 244
Margrete Auken, Jo Leinen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

33. De asemenea, se vor lua măsuri pentru 
a se îmbunătăți și mai mult performanța de 
mediu a bunurilor și serviciilor de pe piața 
UE pe durata întregului lor ciclu de viață, 
inclusiv măsuri de creștere a ofertei de 
produse și de servicii sustenabile din 
punctul de vedere al mediului și de 
stimulare a unei schimbări de direcție 
semnificative în ceea ce privește cererea 
consumatorilor pentru aceste produse. 
Acest lucru se va realiza prin utilizarea 
unei combinații echilibrate de stimulente 
pentru consumatori și pentru întreprinderi, 
inclusiv IMM-uri, instrumente bazate pe 
piață și reglementări vizând reducerea 
impacturilor asupra mediului ale 
operațiunilor și produselor acestora. 
Legislația în vigoare în domeniul 
produselor, cum sunt Directiva privind 
proiectarea ecologică, Directiva privind 
eticheta energetică și Regulamentul privind 
eticheta ecologică, va fi revizuită în 
vederea îmbunătățirii performanței de 

33. De asemenea, se vor lua măsuri și se 
vor stabili obiective pentru a se îmbunătăți 
și mai mult performanța de mediu a 
bunurilor și serviciilor de pe piața UE pe 
durata întregului lor ciclu de viață, inclusiv 
măsuri de creștere a ofertei de produse și 
de servicii sustenabile din punctul de 
vedere al mediului și de stimulare a unei 
schimbări de direcție semnificative în ceea 
ce privește cererea consumatorilor pentru 
aceste produse. Acest lucru se va realiza 
prin utilizarea unei combinații echilibrate 
de stimulente pentru consumatori și pentru 
întreprinderi, inclusiv IMM-uri, 
instrumente bazate pe piață și reglementări 
vizând reducerea impacturilor asupra 
mediului ale operațiunilor și produselor 
acestora. Legislația în vigoare în domeniul 
produselor, cum sunt Directiva privind 
proiectarea ecologică, Directiva privind 
eticheta energetică și Regulamentul privind 
eticheta ecologică, va fi revizuită în 
vederea îmbunătățirii performanței de 
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mediu și a eficienței energetice a 
produselor pe durata întregului lor ciclu de 
viață, asigurându-se astfel un cadru mai 
coerent pentru producția și consumul 
sustenabil din UE.

mediu și a eficienței energetice a 
produselor pe durata întregului lor ciclu de 
viață, asigurându-se astfel un cadru mai 
coerent pentru producția și consumul 
sustenabil din UE și trecerea la o 
economie circulară restaurativă. 
Răspunderea producătorilor va fi 
consolidată prin mărirea perioadelor de 
garanție pentru anumite grupuri de 
produse. Pentru a oferi informații 
comparative și fiabile consumatorilor și 
utilizatorilor finali, ar trebui impusă o 
metodologie standardizată pentru 
etichetarea produselor.

Or. en

Amendamentul 245
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

34. Întrucât 80% dintre toate impacturile 
asupra mediului legate de produse nu sunt 
manifeste pe durata etapei de proiectare a 
acestora, cadrul de politică al UE trebuie să 
garanteze că produsele prioritare introduse 
pe piața UE sunt proiectate în mod 
ecologic, în vederea optimizării eficienței 
utilizării resurselor și a materialelor, prin 
abordarea, inter alia, a capacității de 
reciclare, a conținutului reciclat și a 
durabilității. Aceste cerințe vor trebui să 
poată fi implementate și aplicate. Se vor 
intensifica, la nivelul UE și la nivel 
național, eforturile de eliminare a 
barierelor din calea ecoinovării și de 
valorificare a întregului potențial al 
industriilor ecologice ale Europei, 
generându-se beneficii pentru crearea de 
locuri de muncă și creștere ecologică.

34. Întrucât 80 % dintre toate impacturile 
asupra mediului legate de produse nu sunt 
manifeste pe durata etapei de proiectare a 
acestora, cadrul de politică al UE trebuie să 
garanteze că produsele prioritare introduse 
pe piața UE sunt proiectate în mod 
ecologic, în vederea optimizării eficienței 
utilizării resurselor și a materialelor, prin 
abordarea, printre altele, a durabilității, a 
reparabilității, a posibilităților de 
reutilizare, a capacității de reciclare, a 
utilizării conținutului reciclat și a 
demontării. Pe termen lung, produsele și 
piesele lor vor fi procurate în mod 
sustenabil, proiectate pentru reutilizare 
sau complet reciclabile. Aceste cerințe vor 
trebui să poată fi implementate și aplicate. 
Se vor intensifica, la nivelul UE și la nivel 
național, eforturile de eliminare a 
barierelor din calea ecoinovării, de creștere 
a informării și a sensibilizării 
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consumatorilor și de valorificare a 
întregului potențial al industriilor ecologice 
ale Europei, generându-se beneficii pentru 
crearea de locuri de muncă și creștere 
ecologică.

Or. en

Amendamentul 246
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

34. Întrucât 80 % dintre toate impacturile 
asupra mediului legate de produse nu sunt 
manifeste pe durata etapei de proiectare a 
acestora, cadrul de politică al UE trebuie să 
garanteze că produsele prioritare introduse 
pe piața UE sunt proiectate în mod 
ecologic, în vederea optimizării eficienței 
utilizării resurselor și a materialelor, prin 
abordarea, inter alia, a capacității de 
reciclare, a conținutului reciclat și a 
durabilității. Aceste cerințe vor trebui să 
poată fi implementate și aplicate. Se vor 
intensifica, la nivelul UE și la nivel 
național, eforturile de eliminare a 
barierelor din calea ecoinovării și de 
valorificare a întregului potențial al 
industriilor ecologice ale Europei, 
generându-se beneficii pentru crearea de 
locuri de muncă și creștere ecologică.

34. Întrucât 80 % dintre toate impacturile 
asupra mediului legate de produse nu sunt 
manifeste pe durata etapei de proiectare a 
acestora, cadrul de politică al UE trebuie să 
garanteze că produsele prioritare introduse 
pe piața UE respectă mediul, în vederea 
optimizării eficienței utilizării resurselor și 
a materialelor, prin abordarea, printre 
altele, a capacității de reciclare, a 
conținutului reciclat și a durabilității. 
Aceste cerințe vor trebui să poată fi 
implementate și aplicate. Se vor intensifica, 
la nivelul UE și la nivel național, eforturile 
de eliminare a barierelor din calea 
ecoinovării și de valorificare a întregului 
potențial al industriilor ecologice ale 
Europei, generându-se beneficii pentru 
crearea de locuri de muncă și creștere 
ecologică.

Or. fr

Amendamentul 247
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 34
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Textul propus de Comisie Amendamentul

34. Întrucât 80% dintre toate impacturile 
asupra mediului legate de produse nu sunt 
manifeste pe durata etapei de proiectare a 
acestora, cadrul de politică al UE trebuie să 
garanteze că produsele prioritare introduse 
pe piața UE sunt proiectate în mod 
ecologic, în vederea optimizării eficienței 
utilizării resurselor și a materialelor, prin 
abordarea, inter alia, a capacității de 
reciclare, a conținutului reciclat și a 
durabilității. Aceste cerințe vor trebui să 
poată fi implementate și aplicate. Se vor 
intensifica, la nivelul UE și la nivel 
național, eforturile de eliminare a 
barierelor din calea ecoinovării și de 
valorificare a întregului potențial al 
industriilor ecologice ale Europei, 
generându-se beneficii pentru crearea de 
locuri de muncă și creștere ecologică.

34. Întrucât 80 % dintre toate impacturile 
asupra mediului legate de produse nu sunt 
manifeste pe durata etapei de proiectare a 
acestora, cadrul de politică al UE ar trebui 
să servească drept stimulent, astfel încât
produsele prioritare introduse pe piața UE 
sunt proiectate în mod ecologic, în vederea 
optimizării eficienței utilizării resurselor și 
a materialelor, prin abordarea, printre 
altele, a capacității de reciclare, a 
conținutului reciclat și a durabilității. 
Aceste cerințe vor trebui să poată fi 
implementate și aplicate. Se vor intensifica, 
la nivelul UE și la nivel național, eforturile 
de eliminare a barierelor din calea 
ecoinovării și de valorificare a întregului 
potențial al industriilor ecologice ale 
Europei, generându-se beneficii pentru 
crearea de locuri de muncă și creștere 
ecologică.

Or. it

Amendamentul 248
Ewald Stadler

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

34. Întrucât 80% dintre toate impacturile 
asupra mediului legate de produse nu sunt 
manifeste pe durata etapei de proiectare a 
acestora, cadrul de politică al UE trebuie să 
garanteze că produsele prioritare introduse 
pe piața UE sunt proiectate în mod 
ecologic, în vederea optimizării eficienței 
utilizării resurselor și a materialelor, prin 
abordarea, inter alia, a capacității de 
reciclare, a conținutului reciclat și a 
durabilității. Aceste cerințe vor trebui să 
poată fi implementate și aplicate. Se vor 

34. Întrucât 80 % dintre toate impacturile 
asupra mediului legate de produse nu sunt 
manifeste pe durata etapei de proiectare a 
acestora, cadrul de politică al UE trebuie să 
garanteze că produsele prioritare introduse 
pe piața UE sunt proiectate în mod 
ecologic, în vederea optimizării eficienței 
utilizării resurselor și a materialelor, prin 
abordarea, printre altele, a capacității de
reciclare, a conținutului reciclat și a 
durabilității. Aceste cerințe vor trebui să 
poată fi implementate și aplicate. Se vor 
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intensifica, la nivelul UE și la nivel 
național, eforturile de eliminare a 
barierelor din calea ecoinovării și de 
valorificare a întregului potențial al 
industriilor ecologice ale Europei, 
generându-se beneficii pentru crearea de 
locuri de muncă și creștere ecologică.

intensifica, la nivelul UE și la nivel 
național, eforturile de eliminare a 
barierelor din calea ecoinovării și de 
valorificare a întregului potențial al 
industriilor ecologice ale Europei, 
generându-se beneficii pentru crearea de 
locuri de muncă și creștere ecologică. 
Totuși, astfel de măsuri nu pot, în niciun 
caz, să conducă la impunerea unei 
interdicții în ceea ce privește produsele.

Or. de

Justificare

Interzicerea becurilor cu incandescență a dus la nemulțumirea multor consumatori. O soluție 
mai bună decât interdicțiile sunt ajutoarele sau subvențiile pentru produsele avantajoase din 
punct de vedere ecologic ca alternativă la produsele nocive.

Amendamentul 249
Ewald Stadler

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Justificare

Și industria utilizează energie și generează impacturi asupra mediului ca urmare a 
consumului. Această clarificare pare necesară, întrucât noțiunea de consumator nu este 
uniformă în UE.

Amendamentul 250
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

35. În vederea instituirii unui cadru de 
măsuri vizând îmbunătățirea și a altor 
aspecte legate de utilizarea eficientă a 
resurselor decât cele privind emisiile de 
GES și energia, vor fi stabilite obiective 
privind reducerea impactului global al 
consumului asupra mediului, în special în 
sectorul alimentar, în cel al locuințelor și în 
cel al mobilității. Luate împreună, aceste 
sectoare sunt responsabile de aproape 80 %
dintre impacturile consumului asupra 
mediului. Cu ocazia Summitului Rio+20 s-
a recunoscut necesitatea de a reduce 
semnificativ pierderile și deșeurile 
alimentare generate în urma recoltării sau 
de altă natură de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare cu alimente. Prin urmare, 
Comisia ar trebui să prezinte o strategie 
cuprinzătoare privind combaterea 
deșeurilor alimentare inutile și să sprijine 
activ statele membre în lupta împotriva 
producției excesive de deșeuri.

Or. de

Amendamentul 251
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 35
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

35. În vederea instituirii unui cadru de 
măsuri vizând îmbunătățirea și a altor 
aspecte legate de utilizarea eficientă a 
resurselor decât cele privind emisiile de 
GES și energia, trebuie adoptate până în 
2015 măsurarea și obiectivele pentru 
amprenta asupra solului, amprenta 
asupra apei, amprenta asupra materiilor, 
precum și pentru amprenta de carbon. Cel 
puțin unul dintre acești indicatori ar 
trebui să facă parte din semestrul 
european până în 2015. În plus, vor fi 
stabilite obiective privind reducerea 
impactului global al consumului asupra 
mediului, în special în sectorul alimentar, 
în cel al locuințelor și în cel al mobilității. 
Luate împreună, aceste sectoare sunt 
responsabile de aproape 80 % dintre 
impacturile consumului asupra mediului. 
Cu ocazia Summitului Rio+20 s-a 
recunoscut necesitatea de a reduce 
semnificativ pierderile și deșeurile 
alimentare generate în urma recoltării sau 
de altă natură de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare cu alimente.

Or. en

Amendamentul 252
Dan Jørgensen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

35a. Utilizarea cerealelor care pot fi 
consumate de oameni pentru a hrăni 
animalele de fermă este ineficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor 
deoarece mare parte din valoarea lor ca 
alimente se pierde pe parcursul 
transformării din materie vegetală în 
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materie animală. Aceasta este o utilizare 
risipitoare atât a acestor culturi, cât și a 
terenurilor, a apei și a energiei utilizate 
pentru a le cultiva.

Or. en

Amendamentul 253
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

36. Pe lângă cerințele obligatorii în materie 
de achiziții publice ecologice pentru 
anumite categorii de produse, majoritatea 
statelor membre au adoptat planuri de 
acțiune voluntare și multe dintre ele și-au 
stabilit obiective cu privire la anumite 
grupuri de produse. Cu toate acestea, 
administrațiile de la toate nivelurile dispun 
de o marjă de manevră considerabilă 
pentru a-și reduce și mai mult impactul 
asupra mediului prin deciziile lor în 
materie de achiziții. Statele membre și 
regiunile ar trebui să ia măsuri 
suplimentare pentru a atinge obiectivul de 
aplicare a cerințelor în materie de achiziții 
publice ecologice în cel puțin 50% dintre 
licitațiile publice. Comisia va evalua 
posibilitatea de a introduce acte legislative 
sectoriale suplimentare pentru a stabili 
norme obligatorii în materie de achiziții 
publice ecologice și pentru alte categorii de 
produse.

36. Pe lângă cerințele obligatorii în materie 
de achiziții publice ecologice pentru 
anumite categorii de produse, majoritatea 
statelor membre au adoptat planuri de 
acțiune voluntare și multe dintre ele și-au 
stabilit obiective cu privire la anumite 
grupuri de produse. Cu toate acestea, 
administrațiile de la toate nivelurile dispun 
de o marjă de manevră considerabilă 
pentru a-și reduce și mai mult impactul 
asupra mediului prin deciziile lor în 
materie de achiziții. Statele membre și 
regiunile ar trebui să ia măsuri 
suplimentare pentru a atinge obiectivul de 
aplicare a cerințelor în materie de achiziții 
publice ecologice în cel puțin 50 % dintre 
licitațiile publice. Comisia va propune acte 
legislative sectoriale suplimentare pentru a 
stabili norme obligatorii în materie de 
achiziții publice ecologice și pentru alte 
categorii de produse.

Or. en

Amendamentul 254
João Ferreira
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

36. Pe lângă cerințele obligatorii în materie 
de achiziții publice ecologice pentru 
anumite categorii de produse, majoritatea 
statelor membre au adoptat planuri de 
acțiune voluntare și multe dintre ele și-au 
stabilit obiective cu privire la anumite 
grupuri de produse. Cu toate acestea, 
administrațiile de la toate nivelurile dispun 
de o marjă de manevră considerabilă 
pentru a-și reduce și mai mult impactul 
asupra mediului prin deciziile lor în 
materie de achiziții. Statele membre și 
regiunile ar trebui să ia măsuri 
suplimentare pentru a atinge obiectivul de 
aplicare a cerințelor în materie de achiziții 
publice ecologice în cel puțin 50% dintre 
licitațiile publice. Comisia va evalua 
posibilitatea de a introduce acte legislative
sectoriale suplimentare pentru a stabili
norme obligatorii în materie de achiziții
publice ecologice și pentru alte categorii de 
produse.

36. Pe lângă cerințele obligatorii în materie 
de achiziții publice ecologice pentru 
anumite categorii de produse, majoritatea 
statelor membre au adoptat planuri de 
acțiune voluntare și multe dintre ele și-au 
stabilit obiective cu privire la anumite 
grupuri de produse. Cu toate acestea, 
administrațiile de la toate nivelurile dispun 
de o marjă de manevră considerabilă 
pentru a-și reduce și mai mult impactul 
asupra mediului prin deciziile lor în 
materie de achiziții. Statele membre și 
regiunile ar trebui să ia măsuri 
suplimentare pentru a atinge obiectivul de 
aplicare a cerințelor în materie de achiziții 
publice ecologice în cel puțin 50 % dintre 
licitațiile publice. Comisia va evalua 
posibilitatea de a introduce standarde 
sectoriale pentru a promova achizițiile 
publice ecologice pentru alte categorii de 
produse.

Or. pt

Amendamentul 255
Dan Jørgensen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

36. Pe lângă cerințele obligatorii în materie 
de achiziții publice ecologice pentru 
anumite categorii de produse, majoritatea 
statelor membre au adoptat planuri de 
acțiune voluntare și multe dintre ele și-au 
stabilit obiective cu privire la anumite 
grupuri de produse. Cu toate acestea, 
administrațiile de la toate nivelurile dispun 

36. Pe lângă cerințele obligatorii în materie 
de achiziții publice ecologice pentru 
anumite categorii de produse, majoritatea 
statelor membre au adoptat planuri de 
acțiune voluntare și multe dintre ele și-au 
stabilit obiective cu privire la anumite 
grupuri de produse. Cu toate acestea, 
administrațiile de la toate nivelurile dispun 
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de o marjă de manevră considerabilă 
pentru a-și reduce și mai mult impactul 
asupra mediului prin deciziile lor în 
materie de achiziții. Statele membre și 
regiunile ar trebui să ia măsuri 
suplimentare pentru a atinge obiectivul de 
aplicare a cerințelor în materie de achiziții 
publice ecologice în cel puțin 50% dintre 
licitațiile publice. Comisia va evalua 
posibilitatea de a introduce acte legislative 
sectoriale suplimentare pentru a stabili 
norme obligatorii în materie de achiziții 
publice ecologice și pentru alte categorii de 
produse.

de o marjă de manevră considerabilă 
pentru a-și reduce și mai mult impactul 
asupra mediului prin deciziile lor în 
materie de achiziții. Statele membre și 
regiunile ar trebui să ia măsuri 
suplimentare pentru a atinge obiectivul de 
aplicare a cerințelor în materie de achiziții 
publice ecologice în cel puțin 50 % dintre 
licitațiile publice. Comisia va evalua 
posibilitatea de a introduce acte legislative 
sectoriale suplimentare pentru a stabili 
norme obligatorii în materie de achiziții 
publice ecologice și pentru alte categorii de 
produse, inclusiv pentru produsele
alimentare.

Or. en

Amendamentul 256
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

36. Pe lângă cerințele obligatorii în materie 
de achiziții publice ecologice pentru 
anumite categorii de produse, majoritatea 
statelor membre au adoptat planuri de 
acțiune voluntare și multe dintre ele și-au 
stabilit obiective cu privire la anumite 
grupuri de produse. Cu toate acestea, 
administrațiile de la toate nivelurile dispun 
de o marjă de manevră considerabilă 
pentru a-și reduce și mai mult impactul 
asupra mediului prin deciziile lor în 
materie de achiziții. Statele membre și 
regiunile ar trebui să ia măsuri 
suplimentare pentru a atinge obiectivul de 
aplicare a cerințelor în materie de achiziții 
publice ecologice în cel puțin 50% dintre 
licitațiile publice. Comisia va evalua 
posibilitatea de a introduce acte legislative 
sectoriale suplimentare pentru a stabili 
norme obligatorii în materie de achiziții 

36. Pe lângă cerințele obligatorii în materie 
de achiziții publice ecologice pentru 
anumite categorii de produse, majoritatea 
statelor membre au adoptat planuri de 
acțiune voluntare și multe dintre ele și-au 
stabilit obiective cu privire la anumite 
grupuri de produse. Cu toate acestea, 
administrațiile de la toate nivelurile dispun 
de o marjă de manevră considerabilă 
pentru a-și reduce și mai mult impactul 
asupra mediului prin deciziile lor în 
materie de achiziții. Statele membre și 
regiunile ar trebui să ia măsuri 
suplimentare pentru a atinge obiectivul de 
aplicare a cerințelor în materie de achiziții 
publice ecologice ale Uniunii Europene în 
cel puțin 50 % dintre licitațiile publice. 
Comisia va evalua posibilitatea de a 
introduce acte legislative sectoriale 
suplimentare pentru a stabili norme 
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publice ecologice și pentru alte categorii de 
produse.

obligatorii în materie de achiziții publice 
ecologice și pentru alte categorii de
produse.

Or. en

Amendamentul 257
João Ferreira

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

37. De asemenea, gestionarea deșeurilor în 
UE mai poate fi încă mult îmbunătățită 
pentru a utiliza mai bine resursele, a 
deschide noi piețe, a crea noi locuri de 
muncă și a reduce dependența de 
importurile de materii prime, reducând 
totodată impacturile acesteia asupra 
mediului. În fiecare an, în UE se produc 
2,7 miliarde de tone de deșeuri, dintre care 
98 de milioane de tone sunt deșeuri 
periculoase. În medie, numai 40% dintre
deșeurile solide sunt reutilizate sau 
reciclate. Restul ajung în depozitele de 
deșeuri sau sunt incinerate. În unele state 
membre, peste 70% dintre deșeuri sunt 
reciclate, ceea ce demonstrează modul în 
care deșeurile ar putea fi utilizate ca una 
dintre resursele principale ale UE. În 
același timp, multe state membre trimit la 
depozitele de deșeuri peste 75% din 
deșeurile lor municipale.

37. De asemenea, gestionarea deșeurilor 
publice în UE mai poate fi încă mult 
îmbunătățită pentru a utiliza mai bine 
resursele, a deschide noi piețe, a crea noi 
locuri de muncă și a reduce dependența de 
importurile de materii prime, reducând 
totodată impacturile acesteia asupra 
mediului. În fiecare an, în UE se produc 
2,7 miliarde de tone de deșeuri, din care 98 
de milioane de tone sunt deșeuri 
periculoase. În medie, numai 40 % din
deșeurile solide sunt reutilizate sau 
reciclate. Restul ajunge în depozitele de 
deșeuri sau sunt incinerate. În unele state 
membre, peste 70 % din deșeuri sunt 
reciclate, ceea ce demonstrează modul în 
care deșeurile ar putea fi utilizate ca o a 
doua sursă pentru UE, înlocuind sau 
completând extracția principală. În același 
timp, multe state membre trimit la 
depozitele de deșeuri peste 75 % din 
deșeurile lor municipale.

Or. pt

Amendamentul 258
Gilles Pargneaux

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 37
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Textul propus de Comisie Amendamentul

37. De asemenea, gestionarea deșeurilor în 
UE mai poate fi încă mult îmbunătățită 
pentru a utiliza mai bine resursele, a 
deschide noi piețe, a crea noi locuri de 
muncă și a reduce dependența de 
importurile de materii prime, reducând 
totodată impacturile acesteia asupra 
mediului. În fiecare an, în UE se produc 
2,7 miliarde de tone de deșeuri, dintre care 
98 de milioane de tone sunt deșeuri 
periculoase. În medie, numai 40% dintre 
deșeurile solide sunt reutilizate sau 
reciclate. Restul ajung în depozitele de 
deșeuri sau sunt incinerate. În unele state 
membre, peste 70% dintre deșeuri sunt 
reciclate, ceea ce demonstrează modul în 
care deșeurile ar putea fi utilizate ca una 
dintre resursele principale ale UE. În 
același timp, multe state membre trimit la 
depozitele de deșeuri peste 75% din 
deșeurile lor municipale.

37. De asemenea, gestionarea deșeurilor în 
UE mai poate fi încă mult îmbunătățită 
pentru a utiliza mai bine resursele, a 
deschide noi piețe, a crea noi locuri de 
muncă și a reduce dependența de 
importurile de materii prime, reducând 
totodată impacturile acesteia asupra 
mediului. În fiecare an, în UE se produc 
2,7 miliarde de tone de deșeuri, dintre care 
98 de milioane de tone sunt deșeuri 
periculoase. În medie, numai 40 % din 
deșeurile solide sunt reutilizate sau 
reciclate. În ceea ce privește deșeurile 
lichide, nu există statistici fiabile, însă 
gradul de reciclare este cu siguranță 
foarte redus. Restul ajunge în depozitele 
de deșeuri sau sunt incinerate. În unele 
state membre, peste 70 % din deșeuri sunt 
reciclate, ceea ce demonstrează modul în 
care deșeurile ar putea fi utilizate ca una 
dintre resursele principale ale UE. În 
același timp, multe state membre trimit la 
depozitele de deșeuri peste 75 % din 
deșeurile lor municipale.

Or. fr

Amendamentul 259
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

37. De asemenea, gestionarea deșeurilor în 
UE mai poate fi încă mult îmbunătățită 
pentru a utiliza mai bine resursele, a 
deschide noi piețe, a crea noi locuri de 
muncă și a reduce dependența de 
importurile de materii prime, reducând 
totodată impacturile acesteia asupra 
mediului. În fiecare an, în UE se produc 

37. De asemenea, gestionarea deșeurilor în 
UE mai poate fi încă mult îmbunătățită 
pentru a utiliza mai bine resursele, a 
deschide noi piețe, a crea noi locuri de 
muncă și a reduce dependența de 
importurile de materii prime, reducând 
totodată impacturile acesteia asupra 
mediului. În fiecare an, în UE se produc 
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2,7 miliarde de tone de deșeuri, dintre care 
98 de milioane de tone sunt deșeuri 
periculoase. În medie, numai 40% dintre 
deșeurile solide sunt reutilizate sau 
reciclate. Restul ajung în depozitele de 
deșeuri sau sunt incinerate. În unele state 
membre, peste 70% dintre deșeuri sunt 
reciclate, ceea ce demonstrează modul în 
care deșeurile ar putea fi utilizate ca una 
dintre resursele principale ale UE. În 
același timp, multe state membre trimit la 
depozitele de deșeuri peste 75% din 
deșeurile lor municipale.

2,7 miliarde de tone de deșeuri, dintre care 
98 de milioane de tone sunt deșeuri 
periculoase. În medie, numai 40 % din 
deșeurile solide sunt pregătite pentru 
reutilizare sau reciclate. Restul ajunge în 
depozitele de deșeuri sau sunt incinerate. În 
unele state membre, peste 70 % din
deșeurile municipale sunt reciclate, ceea 
ce demonstrează modul în care deșeurile ar 
putea fi utilizate ca una dintre resursele 
principale ale UE. În același timp, multe 
state membre trimit la depozitele de 
deșeuri peste 75 % din deșeurile lor 
municipale.

Or. en

Amendamentul 260
Matthias Groote

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

37. De asemenea, gestionarea deșeurilor în 
UE mai poate fi încă mult îmbunătățită 
pentru a utiliza mai bine resursele, a 
deschide noi piețe, a crea noi locuri de 
muncă și a reduce dependența de 
importurile de materii prime, reducând 
totodată impacturile acesteia asupra 
mediului. În fiecare an, în UE se produc 
2,7 miliarde de tone de deșeuri, dintre care 
98 de milioane de tone sunt deșeuri 
periculoase. În medie, numai 40% dintre
deșeurile solide sunt reutilizate sau 
reciclate. Restul ajung în depozitele de 
deșeuri sau sunt incinerate. În unele state 
membre, peste 70% dintre deșeuri sunt 
reciclate, ceea ce demonstrează modul în 
care deșeurile ar putea fi utilizate ca una 
dintre resursele principale ale UE. În 
același timp, multe state membre trimit la 
depozitele de deșeuri peste 75% din 

37. De asemenea, gestionarea deșeurilor în 
UE mai poate fi încă mult îmbunătățită 
pentru a utiliza mai bine resursele, a 
deschide noi piețe, a crea noi locuri de 
muncă și a reduce dependența de 
importurile de materii prime, reducând 
totodată impacturile acesteia asupra 
mediului. În fiecare an, în UE se produc 
2,7 miliarde de tone de deșeuri, dintre care 
98 de milioane de tone sunt deșeuri 
periculoase. În medie, numai 40 % din
deșeurile solide sunt reutilizate sau 
reciclate. Restul ajunge în depozitele de 
deșeuri sau sunt incinerate. În 
conformitate cu ierarhia deșeurilor, 
incinerarea sau depozitarea deșeurilor nu 
trebuie să reprezinte decât o soluție de 
ultimă instanță în gestionarea deșeurilor. 
Evitarea, reutilizarea și reciclarea 
deșeurilor trebuie să aibă mereu 
întâietate. În unele state membre, peste 
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deșeurile lor municipale. 70 % din deșeuri sunt reciclate, ceea ce 
demonstrează modul în care deșeurile ar 
putea fi utilizate ca una dintre resursele 
principale ale UE. În același timp, multe 
state membre trimit la depozitele de 
deșeuri peste 75 % din deșeurile lor 
municipale.

Or. de

Amendamentul 261
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

37. De asemenea, gestionarea deșeurilor în 
UE mai poate fi încă mult îmbunătățită 
pentru a utiliza mai bine resursele, a 
deschide noi piețe, a crea noi locuri de 
muncă și a reduce dependența de 
importurile de materii prime, reducând 
totodată impacturile acesteia asupra 
mediului. În fiecare an, în UE se produc 
2,7 miliarde de tone de deșeuri, dintre care 
98 de milioane de tone sunt deșeuri 
periculoase. În medie, numai 40% dintre 
deșeurile solide sunt reutilizate sau 
reciclate. Restul ajung în depozitele de 
deșeuri sau sunt incinerate. În unele state 
membre, peste 70% dintre deșeuri sunt 
reciclate, ceea ce demonstrează modul în 
care deșeurile ar putea fi utilizate ca una 
dintre resursele principale ale UE. În 
același timp, multe state membre trimit la 
depozitele de deșeuri peste 75% din 
deșeurile lor municipale.

37. De asemenea, gestionarea deșeurilor în 
UE mai poate fi încă mult îmbunătățită 
pentru a utiliza mai bine resursele și 
materiile prime secundare, a deschide noi 
piețe, a crea noi locuri de muncă și a 
reduce dependența de importurile de 
materii prime, reducând totodată 
impacturile acesteia asupra mediului. În 
fiecare an, în UE se produc 2,7 miliarde de 
tone de deșeuri, dintre care 98 de milioane 
de tone sunt deșeuri periculoase. În medie,
numai 40 % din deșeurile solide sunt 
reutilizate sau reciclate. Restul ajung în 
depozitele de deșeuri sau sunt incinerate. În 
unele state membre, peste 70 % din deșeuri 
sunt reciclate, ceea ce demonstrează modul 
în care deșeurile ar putea fi utilizate ca una 
dintre resursele principale ale UE. În 
același timp, multe state membre trimit la 
depozitele de deșeuri peste 75 % din 
deșeurile lor municipale.

Or. en

Amendamentul 262
Kārlis Šadurskis
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

38. Transformarea deșeurilor într-o resursă, 
așa cum se solicită în Foaia de parcurs
privind utilizarea eficientă a resurselor, 
necesită implementarea integrală a 
legislației UE în domeniul deșeurilor în 
întreaga Uniune, pe baza aplicării stricte a 
ierarhiei deșeurilor și vizând diferite tipuri 
de deșeuri. Sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru: reducerea cantității de 
deșeuri generate pe cap de locuitor în 
termeni absoluți, limitarea valorificării 
energetice la materialele nereciclabile, 
eliminarea treptată a depozitelor de 
deșeuri, asigurarea calității ridicate a 
reciclării și dezvoltarea de piețe pentru 
materiile prime secundare. Deșeurile 
periculoase vor trebui gestionate astfel 
încât să se reducă la minimum efectele 
negative semnificative asupra sănătății 
umane și asupra mediului, după cum s-a 
convenit la Summit-ul Rio+20. Pentru a
realiza acest lucru, ar trebui ca 
instrumentele bazate pe piață care 
favorizează prevenirea, reciclarea și 
reutilizarea să fi aplicate mai sistematic în 
întreaga UE. Obstacolele cu care se 
confruntă activitățile de reciclare pe piața 
internă a UE ar trebui eliminate, iar 
obiectivele existente în ceea ce privește 
reutilizarea, reciclarea, valorificarea și 
depozitarea deșeurilor ar trebui 
reexaminate pentru a se putea trece la o 
economie „circulară”, în care utilizarea 
succesivă a resurselor și a deșeurilor 
reziduale ajunge aproape la zero.

38. Transformarea deșeurilor într-o resursă, 
așa cum se solicită în Foaia de parcurs 
privind utilizarea eficientă a resurselor, 
necesită implementarea integrală a 
legislației UE în domeniul deșeurilor în 
întreaga Uniune, pe baza aplicării stricte a 
ierarhiei deșeurilor și vizând diferite tipuri 
de deșeuri. Sunt necesare eforturi 
suplimentare, inclusiv privind prevenirea 
deșeurilor, pentru: reducerea cantității de 
deșeuri generate, scoaterea graduală a 
deșeurilor reciclabile și compostabile de la 
eliminare, realizarea planificării necesare 
pentru dezvoltarea infrastructurii de 
reciclare și de recuperare necesare, 
asigurarea calității ridicate a reciclării și 
dezvoltarea de piețe pentru materiile prime 
secundare. Deșeurile periculoase vor trebui 
gestionate astfel încât să se reducă la 
minimum efectele negative semnificative 
asupra sănătății umane și asupra mediului, 
după cum s-a convenit la Summitul
Rio+20.

Or. en

Amendamentul 263
Karl-Heinz Florenz
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

38. Transformarea deșeurilor într-o resursă, 
așa cum se solicită în Foaia de parcurs 
privind utilizarea eficientă a resurselor, 
necesită implementarea integrală a 
legislației UE în domeniul deșeurilor în 
întreaga Uniune, pe baza aplicării stricte a 
ierarhiei deșeurilor și vizând diferite tipuri 
de deșeuri. Sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru: reducerea cantității 
de deșeuri generate pe cap de locuitor în 
termeni absoluți, limitarea valorificării 
energetice la materialele nereciclabile, 
eliminarea treptată a depozitelor de 
deșeuri, asigurarea calității ridicate a 
reciclării și dezvoltarea de piețe pentru 
materiile prime secundare. Deșeurile 
periculoase vor trebui gestionate astfel 
încât să se reducă la minimum efectele 
negative semnificative asupra sănătății 
umane și asupra mediului, după cum s-a 
convenit la Summit-ul Rio+20. Pentru a 
realiza acest lucru, ar trebui ca 
instrumentele bazate pe piață care 
favorizează prevenirea, reciclarea și 
reutilizarea să fi aplicate mai sistematic în 
întreaga UE. Obstacolele cu care se 
confruntă activitățile de reciclare pe piața 
internă a UE ar trebui eliminate, iar 
obiectivele existente în ceea ce privește 
reutilizarea, reciclarea, valorificarea și 
depozitarea deșeurilor ar trebui 
reexaminate pentru a se putea trece la o 
economie „circulară”, în care utilizarea 
succesivă a resurselor și a deșeurilor 
reziduale ajunge aproape la zero.

38. Transformarea deșeurilor într-o resursă, 
așa cum se solicită în Foaia de parcurs 
privind utilizarea eficientă a resurselor, 
necesită implementarea integrală a 
legislației UE în domeniul deșeurilor în 
întreaga Uniune, pe baza aplicării stricte a 
ierarhiei deșeurilor și vizând diferite tipuri 
de deșeuri. Sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru: limitarea valorificării 
energetice la materialele nereciclabile și 
necompostabile, eliminarea treptată a 
depozitelor de deșeuri, asigurarea calității 
ridicate a reciclării și dezvoltarea de piețe 
pentru materiile prime secundare Deșeurile 
periculoase vor trebui gestionate astfel 
încât să se reducă la minimum efectele 
negative semnificative asupra sănătății 
umane și asupra mediului, după cum s-a 
convenit la Summitul Rio+20. Pentru a 
realiza acest lucru, ar trebui ca 
instrumentele bazate pe piață care 
corespund ierarhiei deșeurilor în cinci 
trepte să fie aplicate mai sistematic în 
întreaga UE. Obstacolele cu care se 
confruntă activitățile de reciclare pe piața 
internă a UE ar trebui eliminate, iar 
obiectivele existente în ceea ce privește 
reutilizarea, reciclarea, valorificarea și 
planificarea pentru depozitarea deșeurilor 
ar trebui reexaminate pentru a se putea 
trece la o economie „circulară”, în care 
utilizarea succesivă a resurselor și a 
deșeurilor reziduale ajunge aproape la zero.

Or. de

Amendamentul 264
Giancarlo Scottà
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

38. Transformarea deșeurilor într-o resursă, 
așa cum se solicită în Foaia de parcurs 
privind utilizarea eficientă a resurselor, 
necesită implementarea integrală a 
legislației UE în domeniul deșeurilor în 
întreaga Uniune, pe baza aplicării stricte a 
ierarhiei deșeurilor și vizând diferite tipuri 
de deșeuri. Sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru: reducerea cantității de 
deșeuri generate pe cap de locuitor în 
termeni absoluți, limitarea valorificării 
energetice la materialele nereciclabile, 
eliminarea treptată a depozitelor de 
deșeuri, asigurarea calității ridicate a 
reciclării și dezvoltarea de piețe pentru 
materiile prime secundare. Deșeurile 
periculoase vor trebui gestionate astfel 
încât să se reducă la minimum efectele 
negative semnificative asupra sănătății 
umane și asupra mediului, după cum s-a 
convenit la Summit-ul Rio+20. Pentru a 
realiza acest lucru, ar trebui ca 
instrumentele bazate pe piață care 
favorizează prevenirea, reciclarea și 
reutilizarea să fi aplicate mai sistematic în 
întreaga UE. Obstacolele cu care se 
confruntă activitățile de reciclare pe piața 
internă a UE ar trebui eliminate, iar 
obiectivele existente în ceea ce privește 
prevenirea, reutilizarea, reciclarea, 
valorificarea și depozitarea deșeurilor ar 
trebui reexaminate pentru a se putea trece 
la o economie „circulară”, în care utilizarea 
succesivă a resurselor și a deșeurilor 
reziduale ajunge aproape la zero.

38. Transformarea deșeurilor într-o resursă, 
așa cum se solicită în Foaia de parcurs 
privind utilizarea eficientă a resurselor, 
necesită implementarea integrală a 
legislației UE în domeniul deșeurilor în 
întreaga Uniune, pe baza aplicării stricte a 
ierarhiei deșeurilor și vizând diferite tipuri 
de deșeuri. Sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru: reducerea cantității 
naționale de deșeuri generate în raport cu 
PNB, asigurarea calității ridicate a 
reciclării și dezvoltarea de piețe pentru 
materiile prime secundare Deșeurile 
periculoase vor trebui gestionate astfel 
încât să se reducă la minimum efectele 
negative semnificative asupra sănătății 
umane și asupra mediului, după cum s-a 
convenit la Summitul Rio+20. Pentru a 
realiza acest lucru, ar trebui ca 
instrumentele bazate pe piață care 
favorizează prevenirea, reciclarea și 
reutilizarea să fie aplicate mai sistematic în 
întreaga UE. Obstacolele cu care se 
confruntă activitățile de reciclare pe piața 
internă a UE ar trebui eliminate, iar 
obiectivele existente în ceea ce privește 
prevenirea, reutilizarea, reciclarea, 
valorificarea și depozitarea deșeurilor ar 
trebui reexaminate pentru a se putea trece 
la o economie „circulară”, în care utilizarea 
succesivă a resurselor și a deșeurilor 
reziduale ajunge aproape la zero.

Or. it

Justificare

Este nerealistă eliminarea completă a depozitelor de deșeuri până în 2020.
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Amendamentul 265
João Ferreira, Sabine Wils

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

38. Transformarea deșeurilor într-o resursă, 
așa cum se solicită în Foaia de parcurs 
privind utilizarea eficientă a resurselor, 
necesită implementarea integrală și 
armonizată a legislației UE în domeniul 
deșeurilor în întreaga Uniune, pe baza 
ierarhiei deșeurilor și vizând diferite tipuri 
de deșeuri. Sunt necesare eforturi
suplimentare pentru: reducerea cantității de 
deșeuri generate pe cap de locuitor în 
termeni absoluți, limitarea valorificării 
energetice la materialele nereciclabile, 
eliminarea treptată a depozitelor de 
deșeuri, asigurarea calității ridicate a 
reciclării și dezvoltarea de piețe pentru 
materiile prime secundare. Deșeurile 
periculoase vor trebui gestionate astfel 
încât să se reducă la minimum efectele 
negative semnificative asupra sănătății 
umane și asupra mediului, după cum s-a 
convenit la Summit-ul Rio+20. Pentru a 
realiza acest lucru, ar trebui ca 
instrumentele bazate pe piață care 
favorizează prevenirea, reciclarea și 
reutilizarea să fi aplicate mai sistematic în 
întreaga UE. Obstacolele cu care se 
confruntă activitățile de reciclare pe piața 
internă a UE ar trebui eliminate, iar
obiectivele existente în ceea ce privește 
reutilizarea, reciclarea, valorificarea și 
depozitarea deșeurilor ar trebui 
reexaminate pentru a se putea trece la o 
economie „circulară”, în care utilizarea 
succesivă a resurselor și a deșeurilor 
reziduale ajunge aproape la zero.

38. Transformarea deșeurilor într-o resursă, 
așa cum se solicită în Foaia de parcurs 
privind utilizarea eficientă a resurselor, 
necesită implementarea integrală și 
armonizată a legislației UE în domeniul 
deșeurilor în întreaga Uniune, pe baza 
ierarhiei deșeurilor și vizând diferite tipuri 
de deșeuri. Sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru: reducerea cantității de 
deșeuri generate pe cap de locuitor în 
termeni absoluți, limitarea valorificării 
energetice la materialele nereciclabile, 
eliminarea treptată a depozitelor de 
deșeuri, asigurarea calității ridicate a 
reciclării și dezvoltarea de piețe pentru 
materiile prime secundare. Deșeurile 
periculoase vor trebui gestionate astfel 
încât să se reducă la minimum efectele 
negative semnificative asupra sănătății 
umane și asupra mediului, după cum s-a 
convenit la Summitul Rio+20. Pentru a 
realiza acest lucru, ar trebui ca stimulentele 
juridice și economice care favorizează 
prevenirea, reciclarea și reutilizarea să fie
aplicate mai sistematic în întreaga UE. 
Obiectivele existente în ceea ce privește 
reutilizarea, reciclarea, valorificarea și 
depozitarea deșeurilor ar trebui 
reexaminate pentru a se putea trece la o 
economie „circulară”, în care utilizarea 
succesivă a resurselor și a deșeurilor 
reziduale ajunge aproape la zero.

Or. pt
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Amendamentul 266
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

38. Transformarea deșeurilor într-o resursă, 
așa cum se solicită în Foaia de parcurs 
privind utilizarea eficientă a resurselor, 
necesită implementarea integrală a
legislației UE în domeniul deșeurilor în 
întreaga Uniune, pe baza aplicării stricte a 
ierarhiei deșeurilor și vizând diferite tipuri 
de deșeuri. Sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru: reducerea cantității 
de deșeuri generate pe cap de locuitor în 
termeni absoluți, limitarea valorificării 
energetice la materialele nereciclabile, 
eliminarea treptată a depozitelor de 
deșeuri, asigurarea calității ridicate a 
reciclării și dezvoltarea de piețe pentru 
materiile prime secundare. Deșeurile 
periculoase vor trebui gestionate astfel 
încât să se reducă la minimum efectele 
negative semnificative asupra sănătății 
umane și asupra mediului, după cum s-a 
convenit la Summit-ul Rio+20. Pentru a 
realiza acest lucru, ar trebui ca 
instrumentele bazate pe piață care 
favorizează prevenirea, reciclarea și 
reutilizarea să fi aplicate mai sistematic în 
întreaga UE. Obstacolele cu care se 
confruntă activitățile de reciclare pe piața 
internă a UE ar trebui eliminate, iar 
obiectivele existente în ceea ce privește 
reutilizarea, reciclarea, valorificarea și 
depozitarea deșeurilor ar trebui 
reexaminate pentru a se putea trece la o 
economie „circulară”, în care utilizarea 
succesivă a resurselor și a deșeurilor 
reziduale ajunge aproape la zero.

38. Transformarea deșeurilor într-o resursă, 
ajungând la aproape zero deșeuri 
reziduale până în 2020, așa cum se solicită 
în Foaia de parcurs privind utilizarea 
eficientă a resurselor, necesită 
implementarea integrală și consolidarea
legislației UE în domeniul deșeurilor în 
întreaga Uniune, pe baza aplicării stricte a 
ierarhiei deșeurilor și vizând diferite tipuri 
de deșeuri. Sunt necesare eforturi 
suplimentare, inclusiv prevenirea (de 
exemplu, reducerea deșeurilor 
alimentare) pentru obținerea unei 
reduceri semnificative a deșeurilor pe cap 
de locuitor pe an în termeni absoluți, 
limitarea valorificării energetice la 
materialele nereciclabile și 
necompostabile, eliminarea treptată a 
depozitelor de deșeuri, cu excepția 
anumitor deșeuri periculoase în cazul 
cărora depozitele de deșeuri ar reprezenta 
cea mai sigură metodă de eliminare, 
promovarea reutilizării, asigurarea calității 
ridicate a reciclării și a ciclurilor de 
materiale netoxice și dezvoltarea de piețe 
pentru materiile prime secundare. 
Deșeurile periculoase vor trebui gestionate 
astfel încât să se reducă la minimum 
efectele negative semnificative asupra 
sănătății umane și asupra mediului, după 
cum s-a convenit la Summitul Rio+20. 
Pentru a realiza acest lucru, ar trebui ca 
instrumentele bazate pe piață care 
favorizează prevenirea, reciclarea și 
reutilizarea să fie aplicate mai sistematic în 
întreaga UE. Astfel nu se vor mai cheltui 
bani publici pe infrastructura depozitelor 
de deșeuri în următorul cadru financiar 
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multianual. Obstacolele cu care se 
confruntă activitățile de reciclare pe piața 
internă a UE ar trebui eliminate, iar 
obiectivele existente în ceea ce privește 
reutilizarea, reciclarea, valorificarea și 
depozitarea deșeurilor ar trebui 
reexaminate pentru a se putea trece la o 
economie „circulară”, în care utilizarea 
succesivă a resurselor și a deșeurilor 
reziduale ajunge aproape la zero.

Or. en

Amendamentul 267
Gilles Pargneaux

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

38. Transformarea deșeurilor într-o resursă, 
așa cum se solicită în Foaia de parcurs 
privind utilizarea eficientă a resurselor, 
necesită implementarea integrală a 
legislației UE în domeniul deșeurilor în 
întreaga Uniune, pe baza aplicării stricte a 
ierarhiei deșeurilor și vizând diferite tipuri 
de deșeuri. Sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru: reducerea cantității de 
deșeuri generate pe cap de locuitor în 
termeni absoluți, limitarea valorificării 
energetice la materialele nereciclabile, 
eliminarea treptată a depozitelor de 
deșeuri, asigurarea calității ridicate a 
reciclării și dezvoltarea de piețe pentru 
materiile prime secundare. Deșeurile 
periculoase vor trebui gestionate astfel 
încât să se reducă la minimum efectele 
negative semnificative asupra sănătății 
umane și asupra mediului, după cum s-a 
convenit la Summit-ul Rio+20. Pentru a 
realiza acest lucru, ar trebui ca 
instrumentele bazate pe piață care 
favorizează prevenirea, reciclarea și 
reutilizarea să fi aplicate mai sistematic în 

38. Transformarea deșeurilor într-o resursă, 
așa cum se solicită în Foaia de parcurs 
privind utilizarea eficientă a resurselor, 
necesită implementarea integrală a 
legislației UE în domeniul deșeurilor în 
întreaga Uniune, pe baza aplicării stricte a 
ierarhiei deșeurilor și vizând diferite tipuri
de deșeuri. În ceea ce privește deșeurile 
lichide, colectarea grăsimilor uzate la 
sursă ar trebui să fie prioritară înainte de 
evacuarea lor în rețelele de ape reziduale. 
Sunt necesare eforturi suplimentare pentru: 
reducerea cantității de deșeuri generate pe 
cap de locuitor în termeni absoluți, 
limitarea valorificării energetice la 
materialele nereciclabile, eliminarea 
treptată a depozitelor de deșeuri, asigurarea 
calității ridicate a reciclării și dezvoltarea 
de piețe pentru materiile prime secundare. 
Deșeurile periculoase vor trebui gestionate 
astfel încât să se reducă la minimum 
efectele negative semnificative asupra 
sănătății umane și asupra mediului, după 
cum s-a convenit la Summitul Rio+20. 
Pentru a realiza acest lucru, ar trebui ca 
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întreaga UE. Obstacolele cu care se 
confruntă activitățile de reciclare pe piața 
internă a UE ar trebui eliminate, iar 
obiectivele existente în ceea ce privește 
prevenirea, reutilizarea, reciclarea, 
valorificarea și depozitarea deșeurilor ar 
trebui reexaminate pentru a se putea trece 
la o economie „circulară”, în care utilizarea 
succesivă a resurselor și a deșeurilor 
reziduale ajunge aproape la zero.

instrumentele bazate pe piață care 
favorizează prevenirea, reciclarea și 
reutilizarea să fie aplicate mai sistematic în 
întreaga UE. Obstacolele cu care se 
confruntă activitățile de reciclare pe piața 
internă a UE ar trebui eliminate, iar 
obiectivele existente în ceea ce privește 
prevenirea, reutilizarea, reciclarea, 
valorificarea și depozitarea deșeurilor ar 
trebui reexaminate pentru a se putea trece 
la o economie „circulară”, în care utilizarea 
succesivă a resurselor și a deșeurilor 
reziduale ajunge aproape la zero.

Or. fr

Amendamentul 268
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

38. Transformarea deșeurilor într-o resursă, 
așa cum se solicită în Foaia de parcurs 
privind utilizarea eficientă a resurselor, 
necesită implementarea integrală a 
legislației UE în domeniul deșeurilor în 
întreaga Uniune, pe baza aplicării stricte a 
ierarhiei deșeurilor și vizând diferite tipuri 
de deșeuri. Sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru: reducerea cantității de 
deșeuri generate pe cap de locuitor în 
termeni absoluți, limitarea valorificării 
energetice la materialele nereciclabile, 
eliminarea treptată a depozitelor de 
deșeuri, asigurarea calității ridicate a 
reciclării și dezvoltarea de piețe pentru 
materiile prime secundare. Deșeurile 
periculoase vor trebui gestionate astfel 
încât să se reducă la minimum efectele 
negative semnificative asupra sănătății 
umane și asupra mediului, după cum s-a 
convenit la Summit-ul Rio+20. Pentru a 
realiza acest lucru, ar trebui ca 

38. Transformarea deșeurilor într-o resursă, 
așa cum se solicită în Foaia de parcurs 
privind utilizarea eficientă a resurselor, 
necesită implementarea integrală a 
legislației UE în domeniul deșeurilor în 
întreaga Uniune, pe baza aplicării stricte a 
ierarhiei deșeurilor ținând cont de 
abordarea bazată pe ciclul de viață a 
impacturilor generale ale generării și 
gestionării deșeurilor și vizând diferite 
tipuri de deșeuri. Sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru: reducerea cantității de 
deșeuri generate pe cap de locuitor în 
termeni absoluți, limitarea valorificării 
energetice la materialele nereciclabile,
eliminarea treptată a depozitelor de 
deșeuri, asigurarea calității ridicate a 
reciclării și dezvoltarea de piețe pentru 
materiile prime secundare. Deșeurile 
periculoase vor trebui gestionate astfel 
încât să se reducă la minimum efectele 
negative semnificative asupra sănătății 
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instrumentele bazate pe piață care 
favorizează prevenirea, reciclarea și 
reutilizarea să fi aplicate mai sistematic în 
întreaga UE. Obstacolele cu care se 
confruntă activitățile de reciclare pe piața 
internă a UE ar trebui eliminate, iar 
obiectivele existente în ceea ce privește 
reutilizarea, reciclarea, valorificarea și 
depozitarea deșeurilor ar trebui
reexaminate pentru a se putea trece la o 
economie „circulară”, în care utilizarea 
succesivă a resurselor și a deșeurilor 
reziduale ajunge aproape la zero.

umane și asupra mediului, după cum s-a 
convenit la Summitul Rio+20. Pentru a 
realiza acest lucru, ar trebui ca 
instrumentele bazate pe piață care 
favorizează prevenirea, reciclarea și 
reutilizarea să fie aplicate mai sistematic în 
întreaga UE. Obstacolele cu care se 
confruntă activitățile de reciclare pe piața 
internă a UE ar trebui eliminate, iar 
obiectivele existente în ceea ce privește 
reutilizarea, reciclarea, valorificarea și 
depozitarea deșeurilor ar trebui 
reexaminate pentru a se putea trece la o 
economie „circulară”, în care utilizarea 
succesivă a resurselor și a deșeurilor 
reziduale ajunge aproape la zero.

Or. en

Amendamentul 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

38. Transformarea deșeurilor într-o resursă, 
așa cum se solicită în Foaia de parcurs 
privind utilizarea eficientă a resurselor, 
necesită implementarea integrală a 
legislației UE în domeniul deșeurilor în 
întreaga Uniune, pe baza aplicării stricte a 
ierarhiei deșeurilor și vizând diferite tipuri 
de deșeuri. Sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru: reducerea cantității de 
deșeuri generate pe cap de locuitor în 
termeni absoluți, limitarea valorificării 
energetice la materialele nereciclabile, 
eliminarea treptată a depozitelor de 
deșeuri, asigurarea calității ridicate a 
reciclării și dezvoltarea de piețe pentru 
materiile prime secundare. Deșeurile 
periculoase vor trebui gestionate astfel 
încât să se reducă la minimum efectele 
negative semnificative asupra sănătății 

38. Transformarea deșeurilor într-o resursă, 
așa cum se solicită în Foaia de parcurs 
privind utilizarea eficientă a resurselor, 
necesită implementarea integrală a 
legislației UE în domeniul deșeurilor în 
întreaga Uniune, pe baza aplicării stricte a 
ierarhiei deșeurilor și vizând diferite tipuri 
de deșeuri. Sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru: reducerea cantității de 
deșeuri generate pe cap de locuitor în 
termeni absoluți, limitarea valorificării 
energetice la materialele nereciclabile, 
eliminarea treptată a depozitelor de 
deșeuri, asigurarea calității ridicate a 
reciclării și a ciclurilor de materiale 
netoxice și dezvoltarea de piețe pentru 
materiile prime secundare. Deșeurile 
periculoase vor trebui gestionate astfel 
încât să se reducă la minimum efectele 
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umane și asupra mediului, după cum s-a 
convenit la Summit-ul Rio+20. Pentru a 
realiza acest lucru, ar trebui ca 
instrumentele bazate pe piață care 
favorizează prevenirea, reciclarea și 
reutilizarea să fi aplicate mai sistematic în 
întreaga UE. Obstacolele cu care se 
confruntă activitățile de reciclare pe piața 
internă a UE ar trebui eliminate, iar 
obiectivele existente în ceea ce privește 
reutilizarea, reciclarea, valorificarea și 
depozitarea deșeurilor ar trebui 
reexaminate pentru a se putea trece la o 
economie „circulară”, în care utilizarea 
succesivă a resurselor și a deșeurilor 
reziduale ajunge aproape la zero.

negative semnificative asupra sănătății 
umane și asupra mediului, după cum s-a 
convenit la Summitul Rio+20. Pentru a 
realiza acest lucru, ar trebui ca 
instrumentele bazate pe piață care 
favorizează prevenirea, reciclarea și 
reutilizarea să fie aplicate mai sistematic în 
întreaga UE. Obstacolele cu care se 
confruntă activitățile de reciclare pe piața 
internă a UE ar trebui eliminate, iar 
obiectivele existente în ceea ce privește 
reutilizarea, reciclarea, valorificarea și 
depozitarea deșeurilor ar trebui 
reexaminate pentru a se putea trece la o 
economie „circulară”, în care utilizarea 
succesivă a resurselor și a deșeurilor 
reziduale ajunge aproape la zero.

Or. en

Amendamentul 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

38. Transformarea deșeurilor într-o resursă, 
așa cum se solicită în Foaia de parcurs 
privind utilizarea eficientă a resurselor, 
necesită implementarea integrală a 
legislației UE în domeniul deșeurilor în 
întreaga Uniune, pe baza aplicării stricte a 
ierarhiei deșeurilor și vizând diferite tipuri 
de deșeuri. Sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru: reducerea cantității de 
deșeuri generate pe cap de locuitor în 
termeni absoluți, limitarea valorificării 
energetice la materialele nereciclabile, 
eliminarea treptată a depozitelor de 
deșeuri, asigurarea calității ridicate a 
reciclării și dezvoltarea de piețe pentru 
materiile prime secundare. Deșeurile 
periculoase vor trebui gestionate astfel 
încât să se reducă la minimum efectele 

38. Transformarea deșeurilor într-o resursă, 
așa cum se solicită în Foaia de parcurs 
privind utilizarea eficientă a resurselor, 
necesită implementarea integrală a 
legislației UE în domeniul deșeurilor în 
întreaga Uniune, pe baza aplicării stricte a 
ierarhiei deșeurilor și vizând diferite tipuri 
de deșeuri. Sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru: reducerea cantității de 
deșeuri generate pe cap de locuitor în 
termeni absoluți, limitarea valorificării 
energetice la materialele nereciclabile, 
eliminarea treptată a depozitelor de 
deșeuri, asigurarea calității ridicate a 
reciclării și dezvoltarea de piețe pentru 
materiile prime secundare. Deșeurile 
periculoase vor trebui gestionate astfel 
încât să se reducă la minimum efectele 
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negative semnificative asupra sănătății 
umane și asupra mediului, după cum s-a 
convenit la Summit-ul Rio+20. Pentru a 
realiza acest lucru, ar trebui ca 
instrumentele bazate pe piață care 
favorizează prevenirea, reciclarea și 
reutilizarea să fi aplicate mai sistematic în 
întreaga UE. Obstacolele cu care se 
confruntă activitățile de reciclare pe piața 
internă a UE ar trebui eliminate, iar 
obiectivele existente în ceea ce privește 
reutilizarea, reciclarea, valorificarea și 
depozitarea deșeurilor ar trebui 
reexaminate pentru a se putea trece la o 
economie „circulară”, în care utilizarea 
succesivă a resurselor și a deșeurilor 
reziduale ajunge aproape la zero.

negative semnificative asupra sănătății 
umane și asupra mediului, după cum s-a 
convenit la Summitul Rio+20. Pentru a 
realiza acest lucru, ar trebui ca o 
combinație de diferite instrumente bazate 
pe piață care favorizează prevenirea, 
reciclarea și reutilizarea să fie aplicată mai 
sistematic în întreaga UE. Obstacolele cu 
care se confruntă activitățile de reciclare pe 
piața internă a UE ar trebui eliminate, iar 
obiectivele existente în ceea ce privește 
reutilizarea, reciclarea, valorificarea și 
depozitarea deșeurilor ar trebui 
reexaminate pentru a se putea trece la o 
economie „circulară”, în care utilizarea 
succesivă a resurselor și a deșeurilor 
reziduale ajunge aproape la zero.

Or. en

Amendamentul 271
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

38. Transformarea deșeurilor într-o resursă, 
așa cum se solicită în Foaia de parcurs 
privind utilizarea eficientă a resurselor, 
necesită implementarea integrală și 
armonizată a legislației UE în domeniul 
deșeurilor în întreaga Uniune, pe baza 
ierarhiei deșeurilor și vizând diferite tipuri 
de deșeuri. Sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru: reducerea cantității de 
deșeuri generate pe cap de locuitor în 
termeni absoluți, limitarea valorificării 
energetice la materialele nereciclabile, 
eliminarea treptată a depozitelor de 
deșeuri, asigurarea calității ridicate a 
reciclării și dezvoltarea de piețe pentru 
materiile prime secundare. Deșeurile 
periculoase vor trebui gestionate astfel 
încât să se reducă la minimum efectele 

38. Transformarea deșeurilor într-o resursă, 
așa cum se solicită în Foaia de parcurs 
privind utilizarea eficientă a resurselor, 
necesită implementarea integrală și 
armonizată a legislației UE în domeniul 
deșeurilor în întreaga Uniune, pe baza 
ierarhiei deșeurilor și vizând diferite tipuri 
de deșeuri. Sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru: reducerea cantității de 
deșeuri generate pe cap de locuitor în 
termeni absoluți, limitarea valorificării 
energetice (în special prin incinerarea 
deșeurilor) la materialele nereciclabile, 
eliminarea treptată a depozitelor de 
deșeuri, asigurarea calității ridicate a 
reciclării și dezvoltarea de piețe pentru 
materiile prime secundare. Deșeurile 
periculoase vor trebui gestionate astfel 
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negative semnificative asupra sănătății 
umane și asupra mediului, după cum s-a 
convenit la Summit-ul Rio+20. Pentru a 
realiza acest lucru, ar trebui ca 
instrumentele bazate pe piață care 
favorizează prevenirea, reciclarea și 
reutilizarea să fi aplicate mai sistematic în 
întreaga UE. Obstacolele cu care se 
confruntă activitățile de reciclare pe piața 
internă a UE ar trebui eliminate, iar 
obiectivele existente în ceea ce privește 
reutilizarea, reciclarea, valorificarea și 
depozitarea deșeurilor ar trebui 
reexaminate pentru a se putea trece la o 
economie „circulară”, în care utilizarea 
succesivă a resurselor și a deșeurilor 
reziduale ajunge aproape la zero.

încât să se reducă la minimum efectele 
negative semnificative asupra sănătății 
umane și asupra mediului, după cum s-a 
convenit la Summitul Rio+20. Pentru a 
realiza acest lucru, ar trebui ca 
instrumentele bazate pe piață care 
favorizează prevenirea, reciclarea și 
reutilizarea să fie aplicate mai sistematic în 
întreaga UE. Obstacolele cu care se 
confruntă activitățile de reciclare pe piața 
internă a UE ar trebui eliminate, iar 
obiectivele existente în ceea ce privește 
reutilizarea, reciclarea, valorificarea și 
depozitarea deșeurilor ar trebui 
reexaminate pentru a se putea trece la o 
economie „circulară”, în care utilizarea 
succesivă a resurselor și a deșeurilor 
reziduale ajunge aproape la zero.

Or. lt

Amendamentul 272
Elena Oana Antonescu

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

38. Transformarea deșeurilor într-o resursă, 
așa cum se solicită în Foaia de parcurs 
privind utilizarea eficientă a resurselor, 
necesită implementarea integrală a 
legislației UE în domeniul deșeurilor în 
întreaga Uniune, pe baza aplicării stricte a 
ierarhiei deșeurilor și vizând diferite tipuri 
de deșeuri. Sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru: reducerea cantității de 
deșeuri generate pe cap de locuitor în 
termeni absoluți, limitarea valorificării 
energetice la materialele nereciclabile, 
eliminarea treptată a depozitelor de 
deșeuri, asigurarea calității ridicate a 
reciclării și dezvoltarea de piețe pentru 
materiile prime secundare. Deșeurile 
periculoase vor trebui gestionate astfel 
încât să se reducă la minimum efectele 
negative semnificative asupra sănătății 

38. Transformarea deșeurilor într-o resursă, 
așa cum se solicită în Foaia de parcurs 
privind utilizarea eficientă a resurselor, 
necesită implementarea integrală a 
legislației UE în domeniul deșeurilor în 
întreaga Uniune, pe baza aplicării stricte a 
ierarhiei deșeurilor și vizând diferite tipuri 
de deșeuri. Sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru: reducerea cantității de 
deșeuri generate pe cap de locuitor în 
termeni absoluți, limitarea valorificării 
energetice la materialele nereciclabile, 
eliminarea treptată a depozitelor de 
deșeuri, asigurarea calității ridicate a 
reciclării și dezvoltarea de piețe pentru 
materiile prime secundare. Deșeurile 
periculoase vor trebui gestionate astfel 
încât să se reducă la minimum efectele 
negative semnificative asupra sănătății 
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umane și asupra mediului, după cum s-a 
convenit la Summit-ul Rio+20. Pentru a 
realiza acest lucru, ar trebui ca 
instrumentele bazate pe piață care 
favorizează prevenirea, reciclarea și 
reutilizarea să fi aplicate mai sistematic în 
întreaga UE. Obstacolele cu care se 
confruntă activitățile de reciclare pe piața 
internă a UE ar trebui eliminate, iar 
obiectivele existente în ceea ce privește 
reutilizarea, reciclarea, valorificarea și 
depozitarea deșeurilor ar trebui
reexaminate pentru a se putea trece la o 
economie „circulară”, în care utilizarea 
succesivă a resurselor și a deșeurilor 
reziduale ajunge aproape la zero.

umane și asupra mediului, după cum s-a 
convenit la Summitul Rio+20. Pentru a 
realiza acest lucru, ar trebui ca o 
combinație de diferite instrumente bazate 
pe piață care favorizează prevenirea, 
reciclarea și reutilizarea să fie aplicată mai 
sistematic în întreaga UE. Obstacolele cu 
care se confruntă activitățile de reciclare pe 
piața internă a UE ar trebui eliminate, iar 
obiectivele existente în ceea ce privește 
reutilizarea, reciclarea, valorificarea și 
depozitarea deșeurilor ar trebui 
reexaminate pentru a se putea trece la o 
economie „circulară”, în care utilizarea 
succesivă a resurselor și a deșeurilor 
reziduale ajunge aproape la zero.

Or. en

Amendamentul 273
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

39. Utilizarea eficientă a resurselor în 
sectorul apei va fi, de asemenea, tratată ca 
prioritate pentru a se contribui la realizarea 
stării bune a apelor. Deși secetele și 
deficitul de apă afectează tot mai multe 
părți ale Europei, se estimează că 20-40%
din resursele hidrologice disponibile ale 
Europei continuă să fie irosite, de exemplu, 
prin scurgerile din sistemul de distribuție. 
În conformitate cu modelizarea existentă, 
există încă foarte multe posibilități de 
eficientizare a utilizării apei în UE. În plus, 
se preconizează că cererea tot mai mare și 
impacturile schimbărilor climatice vor 
spori considerabil presiunea asupra 
resurselor hidrologice ale Europei. În acest 
context, Uniunea și statele membre ar 
trebui să ia măsuri pentru a garanta că, 
până în 2020, operațiunile de captare a apei 

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

vor respecta limitele resurselor hidrologice 
regenerabile disponibile, inclusiv 
eficientizând utilizarea apei prin recurgerea 
la mecanisme de piață precum stabilirea 
unor prețuri care să reflecte adevărata 
valoare a apei, garantând totodată fiecărui 
cetățean accesul la această resursă vitală. 
Progresul va fi facilitat de demonstrarea și 
punerea în aplicare accelerate a unor 
sisteme tehnologice inovatoare și a unor 
modele de afaceri bazate pe planul 
strategic de implementare a parteneriatului 
european pentru inovare în domeniul apei.

Or. it

Amendamentul 274
Gilles Pargneaux

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

valoare a apei. Progresul va fi facilitat de 
demonstrarea și punerea în aplicare 
accelerate a unor sisteme tehnologice 
inovatoare și a unor modele de afaceri 
bazate pe planul strategic de implementare 
a parteneriatului european pentru inovare 
în domeniul apei. Separarea la sursă a 
grăsimilor uzate, înainte de evacuarea lor 
în rețelele de apă reziduale, colectarea și 
reciclarea lor ar trebui să fie prioritare 
pentru politica privind tratarea apelor.

Or. fr

Amendamentul 275
Richard Seeber, Peter Liese

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

fie încurajate să utilizeze în mod mai 
eficient rezervele de apă, având în vedere 
că sunt cei mai mari consumatori. 
Progresul va fi facilitat de demonstrarea și 
punerea în aplicare accelerate a unor 
sisteme tehnologice inovatoare și a unor 
modele de afaceri bazate pe planul 
strategic de implementare a parteneriatului 
european pentru inovare în domeniul apei.

Or. de

Amendamentul 276
João Ferreira, Sabine Wils

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

demonstrarea și punerea în aplicare a unor 
tehnologii, sisteme și modele de 
gestionare bazate pe planul strategic de 
implementare a parteneriatului european 
pentru inovare în domeniul apei.

Or. pt

Amendamentul 277
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

40. Un cadru de politică previzibil pe 
termen lung în toate aceste domenii va 
contribui la stimularea nivelului 
investițiilor și al măsurilor necesare pentru 
dezvoltarea deplină a unor piețe pentru 
tehnologii ecologice și pentru promovarea 
unor soluții sustenabile pentru 
întreprinderi. Este nevoie de indicatori și 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor pentru a oferi factorilor de 
decizie din sectorul public și privat 
orientările necesare în vederea 
transformării economiei. O dată adoptate la 
nivelul Uniunii, acestea vor deveni parte 
integrantă a prezentului program.

40. Un cadru de politică previzibil pe 
termen lung în toate aceste domenii va 
contribui la stimularea nivelului 
investițiilor și al măsurilor necesare pentru 
dezvoltarea deplină a unor piețe pentru 
tehnologii ecologice și pentru promovarea 
unor soluții sustenabile pentru 
întreprinderi. Este nevoie de indicatori și 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor, ținând cont de circumstanțele 
specifice ale statului membru, pentru a 
oferi factorilor de decizie din sectorul 
public și privat orientările necesare în 
vederea transformării economiei. O dată 
adoptate la nivelul Uniunii, acestea vor 
deveni parte integrantă a prezentului 
program.

Or. en

Amendamentul 278
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

40. Un cadru de politică previzibil pe 
termen lung în toate aceste domenii va 

40. Un cadru de politică previzibil pe 
termen lung în toate aceste domenii va 
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contribui la stimularea nivelului 
investițiilor și al măsurilor necesare pentru 
dezvoltarea deplină a unor piețe pentru 
tehnologii ecologice și pentru promovarea 
unor soluții sustenabile pentru 
întreprinderi. Este nevoie de indicatori și 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor pentru a oferi factorilor de 
decizie din sectorul public și privat 
orientările necesare în vederea 
transformării economiei. O dată adoptate la 
nivelul Uniunii, acestea vor deveni parte 
integrantă a prezentului program.

contribui la stimularea nivelului 
investițiilor și al măsurilor necesare pentru 
dezvoltarea deplină a unor piețe pentru 
tehnologii ecologice și pentru promovarea 
unor soluții sustenabile pentru 
întreprinderi. Este nevoie de indicatori și 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor pentru amprenta asupra apei, 
amprenta asupra solului, amprenta 
asupra materiilor și amprenta de carbon 
până în 2015 pentru a oferi factorilor de 
decizie din sectorul public și privat 
orientările necesare în vederea 
transformării economiei. O dată adoptate la 
nivelul Uniunii, acestea vor deveni parte 
integrantă a prezentului program.
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