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Amendamentul 279
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

41. În scopul trecerii UE la o economie 
verde și competitivă cu emisii reduse de 
dioxid de carbon și eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, programul 
garantează că, până în 2020:

41. Pentru a face mai competitivă o 
economie circulară, cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon care este eficientă din 
punct de vedere al utilizării resurselor și 
care respectă mediul și ecosistemele, 
programul ar trebui să garanteze că, până 
în 2020:

Or. it

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

Amendamentul 280
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

41. În scopul trecerii UE la o economie 
verde și competitivă cu emisii reduse de 
dioxid de carbon și eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, programul 
garantează că, până în 2020:

41. În scopul trecerii UE la o economie 
favorabilă mediului și competitivă cu 
emisii reduse de dioxid de carbon și 
eficientă din punct de vedere al utilizării 
resurselor, programul garantează că, până 
în 2020:

Or. fr

Amendamentul 281
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) UE își va fi atins obiectivele climatice 
și energetice pentru 2020 și se va ocupa de 
reducerea emisiilor de GES cu 80-95%
față de nivelurile din 1990, ca parte a 
efortului global de limitare a creșterii 
medii a temperaturii la sub 2°C;

(a) UE își va atinge obiectivele climatice și 
energetice care sunt în conformitate cu 
climatul economic și situația 
internațională în cadrul CCONUSC.

Or. it

Amendamentul 282
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) UE își va fi atins obiectivele climatice 
și energetice pentru 2020 și se va ocupa de 
reducerea emisiilor de GES cu 80-95% față 
de nivelurile din 1990, ca parte a efortului 
global de limitare a creșterii medii a 
temperaturii la sub 2°C;

(a) UE își va atinge obiectivele climatice și 
energetice pentru 2020, va stabili un cadru 
pentru politica în materie de energie și 
climă pentru 2030 care se bazează pe 
obiectivele obligatorii privind emisiile de 
GES, energia din surse regenerabile și 
eficiența energetică și se va ocupa de 
reducerea emisiilor de GES cu 80-95 %
față de nivelurile din 1990, ca parte a 
efortului global de limitare a creșterii medii 
a temperaturii la sub 2 °C;

Or. de

Amendamentul 283
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) UE își va fi atins obiectivele climatice 
și energetice pentru 2020 și se va ocupa de 

(a) UE își va atinge obiectivele climatice și 
energetice pentru 2020 și se va ocupa de 
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reducerea emisiilor de GES cu 80-95% față 
de nivelurile din 1990, ca parte a efortului 
global de limitare a creșterii medii a 
temperaturii la sub 2°C;

reducerea emisiilor de GES cu 80-95 %
față de nivelurile din 1990, ca parte a 
efortului global de limitare a creșterii medii 
a temperaturii la sub 2 °C; obiectivele 
climatice și energetice pentru 2020 și 
reperele viitoare privind eficiența 
energetică și energia din surse 
regenerabile vor fi aprobate.

Or. en

Amendamentul 284
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I - punctul 41 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) impactul global asupra mediului al 
tuturor sectoarelor economice din UE va fi 
redus semnificativ, iar resursele vor fi 
utilizate mai eficient;

(b) impactul global asupra mediului al 
tuturor sectoarelor economice din UE va fi 
redus semnificativ, eficiența resurselor va 
crește datorită stimulentelor de piață și ale 
politicii care răsplătesc cele mai bune 
practici de afaceri. Utilizarea eficientă a 
resurselor în întreg lanțul de producție și 
ciclu de viață al unui produs va putea fi 
măsurată și standardizată.

Or. en

Amendamentul 285
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) impactul global asupra mediului al 
tuturor sectoarelor economice din UE va fi 
redus semnificativ, iar resursele vor fi 
utilizate mai eficient;

(b) impactul global asupra mediului al 
tuturor sectoarelor economice din UE va fi 
redus semnificativ, iar resursele vor fi 
utilizate mai eficient prin intermediul 
principiilor de utilizare în cascadă a 
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materiilor prime;

Or. en

Justificare

Obiectivul de creștere a eficienței energetice ar trebui să se bazeze pe principiul utilizării în 
cascadă a materiilor prime care garantează cea mai mare valoare adăugată.

Amendamentul 286
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) se va reduce impactul global al 
producției și al consumului asupra 
mediului, în special în sectorul alimentar, 
în cel al locuințelor și în cel al mobilității;

(c) schimbările structurale din cadrul 
producției, al tehnologiei și al inovării, 
precum și modelele de consum și stilurile 
de viață vor reduce impactul global al 
producției și al consumului asupra 
mediului, în special în sectorul alimentar, 
în cel al locuințelor și în cel al mobilității;

Or. en

Amendamentul 287
João Ferreira, Sabine Wils

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) impactul asupra mediului al 
sectoarelor alimentelor, locuințelor și 
mobilității va fi atenuat odată cu 
reducerea costurilor pentru public, prin 
măsuri de planificare spațială, un 
transport public de înaltă calitate și la cost 
redus, o diminuare a transportului pe 
durata ciclului de viață al produselor, 
norme și stimulente economice care 
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favorizează producția locală de alimente 
și apropierea dintre domiciliu și locul de 
muncă; 

Or. pt

Amendamentul 288
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) degradarea pădurilor va fi prevenită 
și bunurile și produsele asociate cu 
defrișarea vor fi eliminate de pe piața UE;

Or. en

Amendamentul 289
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) deșeurile vor fi gestionate în condiții de 
siguranță, producția de deșeuri pe cap de 
locuitor va scădea drastic, valorificarea 
energetică va fi limitată la materialele 
nereciclabile, iar depozitarea materialelor 
reciclabile și compostabile în depozite de 
deșeuri va fi eradicată în mod eficace;

(d) deșeurile vor fi gestionate în condiții de 
siguranță, producția de deșeuri;

Or. en

Amendamentul 290
Giancarlo Scottà
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) deșeurile vor fi gestionate în condiții de 
siguranță, producția de deșeuri pe cap de 
locuitor va scădea drastic, valorificarea 
energetică va fi limitată la materialele 
nereciclabile, iar depozitarea materialelor
reciclabile și compostabile în depozite de 
deșeuri va fi eradicată în mod eficace;

(d) deșeurile vor fi gestionate în condiții de 
siguranță, producția de deșeuri în raport cu 
PNB va fi în declin, deșeurile reciclabile și 
compostabile vor fi cu adevărat trimise 
spre reciclare și regenerare;

Or. it

Amendamentul 291
Kārlis Šadurskis

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) deșeurile vor fi gestionate în condiții de 
siguranță, producția de deșeuri pe cap de 
locuitor va scădea drastic, valorificarea 
energetică va fi limitată la materialele 
nereciclabile, iar depozitarea materialelor 
reciclabile și compostabile în depozite de 
deșeuri va fi eradicată în mod eficace;

(d) deșeurile vor fi gestionate în condiții de 
siguranță, producția de deșeuri pe cap de 
locuitor va scădea drastic, valorificarea 
energetică va fi limitată la materialele 
nereciclabile, iar depozitarea materialelor 
reciclabile și compostabile în depozite de 
deșeuri va fi minimizată, având în vedere 
amânările prevăzute la articolul 5 
alineatul (2) din Directiva 1999/31/CE 
privind depozitele de deșeuri. 

Or. en

Amendamentul 292
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) deșeurile vor fi gestionate în condiții de 
siguranță, producția de deșeuri pe cap de 
locuitor va scădea drastic, valorificarea 
energetică va fi limitată la materialele 
nereciclabile, iar depozitarea materialelor 
reciclabile și compostabile în depozite de 
deșeuri va fi eradicată în mod eficace;

(d) deșeurile vor fi gestionate în condiții de 
siguranță, producția de deșeuri pe cap de 
locuitor va scădea drastic, valorificarea 
energetică va fi limitată la materialele 
nereciclabile, iar depozitarea materialelor 
reciclabile, compostabile și combustibile în 
depozite de deșeuri va fi eradicată în mod 
eficace;

Or. en

Amendamentul 293
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) deșeurile vor fi gestionate în condiții de 
siguranță, producția de deșeuri pe cap de 
locuitor va scădea drastic, valorificarea 
energetică va fi limitată la materialele 
nereciclabile, iar depozitarea materialelor 
reciclabile și compostabile în depozite de 
deșeuri va fi eradicată în mod eficace;

(d) deșeurile vor fi gestionate în condiții de 
siguranță, producția de deșeuri pe cap de 
locuitor va scădea drastic, valorificarea 
energetică va fi limitată la materialele 
nereciclabile, iar depozitarea materialelor 
reciclabile și compostabile în depozite de 
deșeuri va fi eradicată în mod eficace, 
gradual, în conformitate cu capacitatea 
actuală a statelor membre de a atinge 
acest obiectiv;

Or. lt

Amendamentul 294
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) deșeurile vor fi gestionate în condiții de (d) deșeurile vor fi prevenite și gestionate 
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siguranță, producția de deșeuri pe cap de 
locuitor va scădea drastic, valorificarea 
energetică va fi limitată la materialele 
nereciclabile, iar depozitarea materialelor 
reciclabile și compostabile în depozite de 
deșeuri va fi eradicată în mod eficace;

în condiții de siguranță, producția de 
deșeuri pe cap de locuitor va scădea 
drastic, valorificarea energetică va fi 
limitată la materialele necompostabile și 
nereciclabile, iar depozitarea materialelor 
reciclabile și compostabile în depozite de 
deșeuri va fi eradicată în mod eficace;

Or. en

Amendamentul 295
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să se implementeze integral pachetul 
energie/climă și să se convină asupra 
cadrului strategic al UE în domeniul 
climei și al energiei pentru perioada de 
după 2020;

(a) blocarea implementării pachetului
energie/climă, cu excepția standardelor de 
eficiență energetică, până când, la nivel 
internațional, se semnează un nou acord 
mondial obligatoriu, în vederea reducerii 
emisiilor GES cu 80-95 % până în 2050
față de nivelurile din 1990, ca parte a 
efortului mondial de limitare a creșterii 
medii a temperaturii la sub 2 °C;

Or. it

Amendamentul 296
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să se implementeze integral pachetul 
energie/climă și să se convină asupra 
cadrului strategic al UE în domeniul climei 
și al energiei pentru perioada de după 
2020;

(a) să se implementeze integral pachetul 
energie/climă și disponibilitate pentru 
muncă asupra cadrului strategic al UE în 
domeniul climei și al energiei pentru 
perioada de după 2020;
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Or. en

Amendamentul 297
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să se implementeze integral pachetul 
energie/climă și să se convină asupra 
cadrului strategic al UE în domeniul climei 
și al energiei pentru perioada de după 
2020;

(a) să se implementeze integral pachetul 
energie/climă și să se convină asupra 
cadrului strategic al UE în domeniul climei 
și al energiei pentru perioada de după 2020 
prin stabilirea a trei obiective obligatorii 
din punct de vedere juridic pentru anul 
2030 în conformitate cu reperele stabilite 
în Foaia de parcurs pentru trecerea la o 
economie competitivă cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon în 2050, inclusiv o 
evaluare pentru a crește la 30 % 
obiectivul climatic pentru 2020;

Or. en

Amendamentul 298
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I - punctul 41 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să se generalizeze aplicarea „celor mai 
bune tehnici disponibile” și să se 
intensifice eforturile de promovare a 
adoptării tehnologiilor, proceselor și 
serviciilor inovatoare emergente;

(b) să se generalizeze aplicarea „celor mai 
bune tehnici disponibile” în contextul 
Directivei privind emisiile industriale și să 
se intensifice eforturile de promovare a 
adoptării tehnologiilor, proceselor și 
serviciilor inovatoare emergente;

Or. en
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Amendamentul 299
João Ferreira, Sabine Wils

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să se reducă utilizarea ambalajelor și 
a transportului pe durata ciclului de viață 
al produselor.

Or. pt

Amendamentul 300
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I - punctul 41 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) să se impulsioneze, în sectorul public și 
în cel privat, eforturile de cercetare și 
inovare necesare pentru punerea în aplicare 
a sistemelor tehnologice și a modelelor de 
afaceri inovatoare care vor spori 
competitivitatea și eficiența din punct de 
vedere al costurilor ale unei economii cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon și 
eficientă din punct de vedere al utilizării 
resurselor;

Or. it

Amendamentul 301
Christa Klaß, Britta Reimers

Propunere de decizie
Anexa I - punctul 41 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

în cel privat, eforturile de cercetare și 
inovare necesare pentru punerea în aplicare 
a sistemelor tehnologice și a modelelor de 
afaceri inovatoare care vor accelera 
tranziția către o economie cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon și eficientă din punct
de vedere al utilizării resurselor, vor reduce 
costurile aferente acestei tranziții și vor 
contribui la o reducere substanțială a 
risipei de alimente în întreg lanțul 
alimentar;

Or. de

Amendamentul 302
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să se stabilească indicatori și 
obiective privind eficiența energetică până 
în 2015 pe baza Foii de parcurs privind 
utilizarea eficientă a resurselor; să se 
introducă un indicator și un obiectiv 
principale în cadrul semestrului european 
care este completat de un tablou de bord 
al indicatorilor de utilizare a terenurilor, 
a carbonului, a apei și a materialelor;

Or. en

Amendamentul 303
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să se stabilească indicatori și 
obiective privind utilizarea eficientă a 
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resurselor până în 2015.

Or. en

Amendamentul 304
Jo Leinen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să se stabilească un cadru mai coerent 
pentru producția și consumul sustenabile; 
să se revizuiască legislația în domeniul 
produselor în vederea îmbunătățirii 
performanței de mediu a acestor produse și 
a utilizării eficiente a resurselor pentru 
producerea lor, pe durata întregului lor 
ciclu de viață; să se stabilească obiective 
privind reducerea impactului global al 
consumului;

(d) să se stabilească un cadru juridic mai 
coerent pentru producția și consumul 
sustenabile, care să acopere întregul ciclu 
de producție, de la o externalizare 
sustenabilă, până la recuperarea la 
sfârșitul duratei de viață. să se revizuiască 
legislația în domeniul produselor în 
vederea îmbunătățirii performanței de 
mediu a acestor produse și a utilizării 
eficiente a resurselor pentru producerea lor, 
pe durata întregului lor ciclu de viață, să se 
sporească consistența între instrumentele 
existente și elaborarea unei abordări 
precursoare; să se stimuleze cererea 
consumatorilor pentru produsele și 
serviciile sustenabile din punct de vedere 
al mediului prin creșterea disponibilității, 
a funcționalității și a atractivității 
acestora. să se stabilească obiective 
privind reducerea impactului global al 
consumului până în 2015;

Or. en

Amendamentul 305
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să se stabilească un cadru mai coerent 
pentru producția și consumul sustenabile; 
să se revizuiască legislația în domeniul 
produselor în vederea îmbunătățirii 
performanței de mediu a acestor produse și 
a utilizării eficiente a resurselor pentru 
producerea lor, pe durata întregului lor 
ciclu de viață; să se stabilească obiective 
privind reducerea impactului global al 
consumului;

(d) să se stabilească un cadru mai coerent 
pentru producția și consumul sustenabile, 
inclusiv atunci când este adecvată 
consolidarea instrumentelor existente 
într-un cadru juridic coerent. să se 
revizuiască legislația în domeniul
produselor în vederea îmbunătățirii 
performanței de mediu a acestor produse și 
a utilizării eficiente a resurselor pentru 
producerea lor, pe durata întregului lor 
ciclu de viață; să se stimuleze cererea 
consumatorilor pentru produse și servicii 
sustenabile din punct de vedere al 
mediului; să se elaboreze indicatori și să 
se stabilească obiective privind reducerea 
impactului global al consumului;

Or. en

Amendamentul 306
Margrete Auken

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să se stabilească un cadru mai coerent 
pentru producția și consumul sustenabile; 
să se revizuiască legislația în domeniul 
produselor în vederea îmbunătățirii 
performanței de mediu a acestor produse și 
a utilizării eficiente a resurselor pentru 
producerea lor, pe durata întregului lor 
ciclu de viață; să se stabilească obiective 
privind reducerea impactului global al 
consumului;

(d) să se stabilească un cadru mai coerent 
pentru producția și consumul sustenabile; 
să se revizuiască legislația în domeniul 
produselor în vederea îmbunătățirii 
performanței de mediu a acestor produse și 
a utilizării eficiente a resurselor pentru 
producerea lor, pe durata întregului lor 
ciclu de viață; să se stabilească obiective 
privind reducerea impactului global al 
consumului și să se restricționeze accesul 
pe piață al produselor care se dovedesc a 
fi dăunătoare mediului;

Or. en
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Justificare

Un mediu netoxic, curat și sănătos și inovarea în materie de produse sigure pentru 
consumatori pot fi atinse doar dacă produsele dăunătoare mediului sunt restricționate.

Amendamentul 307
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să se stabilească un cadru mai coerent 
pentru producția și consumul sustenabile; 
să se revizuiască legislația în domeniul 
produselor în vederea îmbunătățirii 
performanței de mediu a acestor produse și 
a utilizării eficiente a resurselor pentru 
producerea lor, pe durata întregului lor 
ciclu de viață; să se stabilească obiective 
privind reducerea impactului global al 
consumului;

(d) să se stabilească un cadru mai coerent 
pentru producția și consumul sustenabile; 
să se revizuiască legislația în domeniul 
produselor în vederea îmbunătățirii 
performanței de mediu a acestor produse și 
a utilizării eficiente a resurselor pentru 
producerea lor, pe durata întregului lor 
ciclu de viață, luând în considerare 
principiile de utilizare în cascadă a 
materialelor; să se stabilească obiective 
privind reducerea impactului global al 
consumului;

Or. en

Amendamentul 308
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să se sporească eforturile de a atinge 
obiectivul de a aplica criteriile ecologice 
privind achizițiile publice la cel puțin 
50 % dintre licitațiile publice și să 
stabilească o rețea de achizitori ecologici 
voluntari pentru societățile din UE;

Or. en
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Amendamentul 309
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să se implementeze integral legislația 
UE în domeniul deșeurilor. Aceasta va
include aplicarea ierarhiei deșeurilor și 
utilizarea eficace a instrumentelor și a 
măsurilor bazate pe piață pentru a se 
asigura eliminarea progresivă a 
depozitelor de deșeuri, limitarea 
valorificării energetice la materiale 
nereciclabile, utilizarea deșeurilor 
reciclate ca sursă majoră și fiabilă de 
materii prime pentru UE, gestionarea în 
condiții de siguranță a deșeurilor
periculoase și reducerea generării 
acestora, eradicarea transporturilor ilegale 
de deșeuri și eliminarea obstacolelor de pe 
piața internă care împiedică desfășurarea 
activităților de reciclare ecologice.

(e) să se implementeze integral legislația 
UE în domeniul deșeurilor și se atingă un 
nivel al deșeurilor aproape de zero până 
în 2020. Aceasta va include aplicarea 
ierarhiei deșeurilor și utilizarea eficace a 
instrumentelor și a măsurilor bazate pe 
piață pentru a reduce producerea de 
deșeuri, pentru a promova reutilizarea, 
pentru a asigura o reciclare de înaltă 
calitate și cicluri de materiale netoxice 
astfel încât deșeurile să poată fi utilizate
ca sursă majoră și fiabilă de materii prime 
pentru UE, există un sistem de înaltă 
calitate de segregare la sursă, recuperarea 
energiei este limitată la materiale 
nereciclabile și necompostabile, 
depozitarea deșeurilor este eliminată 
treptat în mod eficient, cu excepția 
anumitor deșeuri periculoase, când 
depozitarea deșeurilor ar reprezenta cea 
mai sigură metodă de eliminare și 
producția de deșeuri periculoase este 
redusă semnificativ și, altminteri, 
gestionată în siguranță. Eradicarea 
transporturilor ilegale de deșeuri și 
eliminarea obstacolelor de pe piața internă 
care împiedică desfășurarea activităților de 
reciclare ecologice. Aceasta va necesita o 
stabilire sistematică de obiective 
ambițioase privind reciclarea, reutilizarea 
și prevenirea în toate politicile privind 
deșeurile ale UE.

Or. en
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Amendamentul 310
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să se implementeze integral legislația 
UE în domeniul deșeurilor. Aceasta va
include aplicarea ierarhiei deșeurilor și 
utilizarea eficace a instrumentelor și a
măsurilor bazate pe piață pentru a se 
asigura eliminarea progresivă a 
depozitelor de deșeuri, limitarea 
valorificării energetice la materiale 
nereciclabile, utilizarea deșeurilor reciclate 
ca sursă majoră și fiabilă de materii prime 
pentru UE, gestionarea în condiții de 
siguranță a deșeurilor periculoase și 
reducerea generării acestora, eradicarea 
transporturilor ilegale de deșeuri și 
eliminarea obstacolelor de pe piața internă 
care împiedică desfășurarea activităților de 
reciclare ecologice.

(e) să se implementeze integral legislația 
UE în domeniul deșeurilor. Aceasta va
include aplicarea ierarhiei deșeurilor și 
utilizarea eficace a instrumentelor și a
măsurilor bazate pe piață pentru a se 
asigura că deșeurile reciclabile și 
compostabile sunt trimise cu adevărat 
spre reciclare și regenerare, utilizarea 
deșeurilor reciclate ca sursă suplimentară
și fiabilă de materii prime pentru UE, 
gestionarea în condiții de siguranță a 
deșeurilor periculoase și reducerea 
generării acestora, eradicarea 
transporturilor ilegale de deșeuri și 
eliminarea obstacolelor de pe piața internă 
care împiedică desfășurarea activităților de 
reciclare ecologice.

Or. it

Amendamentul 311
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să se implementeze integral legislația 
UE în domeniul deșeurilor. Aceasta va
include aplicarea ierarhiei deșeurilor și 
utilizarea eficace a instrumentelor și a
măsurilor bazate pe piață pentru a se 
asigura eliminarea progresivă a 
depozitelor de deșeuri, limitarea 
valorificării energetice la materiale 
nereciclabile, utilizarea deșeurilor reciclate 
ca sursă majoră și fiabilă de materii prime 

(e) să se implementeze integral legislația 
UE în domeniul deșeurilor. Aceasta va
include aplicarea ierarhiei deșeurilor în 
conformitate cu Directiva-cadru privind 
deșeurile, din perspectiva ciclului de viață, 
și utilizarea eficace a măsurilor pentru a se 
asigura că deșeurile post-consumator 
reciclabile și compostabile, în special, trec 
treptat de la eliminarea deșeurilor 
reciclabile și compostabile la reciclarea și 
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pentru UE, gestionarea în condiții de 
siguranță a deșeurilor periculoase și 
reducerea generării acestora, eradicarea 
transporturilor ilegale de deșeuri și 
eliminarea obstacolelor de pe piața internă 
care împiedică desfășurarea activităților de 
reciclare ecologice.

valorificarea acestora, utilizarea deșeurilor 
reciclate ca sursă majoră și fiabilă de 
materii prime pentru UE, gestionarea în 
condiții de siguranță a deșeurilor 
periculoase și reducerea generării acestora, 
eradicarea transporturilor ilegale de deșeuri 
și eliminarea obstacolelor de pe piața 
internă care împiedică desfășurarea 
activităților de reciclare ecologice.

Or. en

Amendamentul 312
Karl-Heinz Florenz

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să se implementeze integral legislația 
UE în domeniul deșeurilor. Aceasta va
include aplicarea ierarhiei deșeurilor și 
utilizarea eficace a instrumentelor și a
măsurilor bazate pe piață pentru a se 
asigura eliminarea progresivă a 
depozitelor de deșeuri, limitarea 
valorificării energetice la materiale 
nereciclabile, utilizarea deșeurilor reciclate 
ca sursă majoră și fiabilă de materii prime 
pentru UE, gestionarea în condiții de 
siguranță a deșeurilor periculoase și 
reducerea generării acestora, eradicarea 
transporturilor ilegale de deșeuri și
eliminarea obstacolelor de pe piața internă 
care împiedică desfășurarea activităților de 
reciclare ecologice.

(e) să se implementeze integral legislația 
UE în domeniul deșeurilor. Aceasta va
include aplicarea ierarhiei pe cinci niveluri 
a deșeurilor și utilizarea eficace a 
instrumentelor și a măsurilor bazate pe 
piață pentru a se asigura că o interdicție 
generală asupra depozitelor de deșeuri 
este introdusă gradual la nivelul UE,
limitarea valorificării energetice la 
materiale nereciclabile și materiale 
nebiodegradabile, utilizarea deșeurilor 
reciclate ca sursă majoră și fiabilă de 
materii prime pentru UE și, în mod 
corespunzător, fiabilitatea reciclării și 
cererea de materii prime secundare cresc, 
gestionarea în condiții de siguranță a 
deșeurilor periculoase și reducerea 
generării acestora, eradicarea 
transporturilor ilegale de deșeuri (inclusiv 
prin utilizarea unei monitorizări mai 
stricte) și eliminarea obstacolelor de pe 
piața internă care împiedică desfășurarea 
activităților de reciclare ecologice.

Or. de
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Amendamentul 313
Richard Seeber, Peter Liese

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să se implementeze integral legislația 
UE în domeniul deșeurilor. Aceasta va
include aplicarea ierarhiei deșeurilor și 
utilizarea eficace a instrumentelor și a
măsurilor bazate pe piață pentru a se 
asigura eliminarea progresivă a depozitelor 
de deșeuri, limitarea valorificării 
energetice la materiale nereciclabile, 
utilizarea deșeurilor reciclate ca sursă 
majoră și fiabilă de materii prime pentru 
UE, gestionarea în condiții de siguranță a 
deșeurilor periculoase și reducerea 
generării acestora, eradicarea 
transporturilor ilegale de deșeuri și 
eliminarea obstacolelor de pe piața internă 
care împiedică desfășurarea activităților de 
reciclare ecologice.

(e) să se implementeze integral legislația 
UE în domeniul deșeurilor. Aceasta va
include aplicarea ierarhiei deșeurilor și 
utilizarea eficace a instrumentelor și a
măsurilor bazate pe piață pentru a se 
asigura eliminarea progresivă a depozitelor 
de deșeuri, minimizarea valorificării 
energetice a materialelor nereciclabile,
utilizarea deșeurilor reciclate ca sursă 
majoră și fiabilă de materii prime pentru 
UE, gestionarea în condiții de siguranță a 
deșeurilor periculoase și reducerea 
generării acestora, eradicarea 
transporturilor ilegale de deșeuri și 
eliminarea obstacolelor de pe piața internă 
care împiedică desfășurarea activităților de 
reciclare ecologice.

Or. en

Amendamentul 314
Kārlis Šadurskis

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să se implementeze integral legislația 
UE în domeniul deșeurilor. Aceasta va
include aplicarea ierarhiei deșeurilor și 
utilizarea eficace a instrumentelor și a
măsurilor bazate pe piață pentru a se 
asigura eliminarea progresivă a
depozitelor de deșeuri, limitarea 
valorificării energetice la materiale 

(e) să se implementeze integral legislația 
UE în domeniul deșeurilor. Aceasta va
include aplicarea ierarhiei deșeurilor și 
utilizarea eficace a instrumentelor și a
măsurilor bazate pe piață pentru a se 
asigura minimizarea depozitelor de 
deșeuri, limitarea valorificării energetice la 
materiale nereciclabile, utilizarea 
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nereciclabile, utilizarea deșeurilor reciclate 
ca sursă majoră și fiabilă de materii prime 
pentru UE, gestionarea în condiții de 
siguranță a deșeurilor periculoase și 
reducerea generării acestora, eradicarea 
transporturilor ilegale de deșeuri și 
eliminarea obstacolelor de pe piața internă 
care împiedică desfășurarea activităților de 
reciclare ecologice.

deșeurilor reciclate ca sursă majoră și 
fiabilă de materii prime pentru UE, 
gestionarea în condiții de siguranță a 
deșeurilor periculoase și reducerea 
generării acestora, eradicarea 
transporturilor ilegale de deșeuri și 
eliminarea obstacolelor de pe piața internă 
care împiedică desfășurarea activităților de 
reciclare ecologice.

Or. en

Amendamentul 315
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să se implementeze integral legislația 
UE în domeniul deșeurilor. Aceasta va
include aplicarea ierarhiei deșeurilor și 
utilizarea eficace a instrumentelor și a
măsurilor bazate pe piață pentru a se 
asigura eliminarea progresivă a depozitelor 
de deșeuri, limitarea valorificării energetice 
la materiale nereciclabile, utilizarea 
deșeurilor reciclate ca sursă majoră și 
fiabilă de materii prime pentru UE, 
gestionarea în condiții de siguranță a 
deșeurilor periculoase și reducerea 
generării acestora, eradicarea
transporturilor ilegale de deșeuri și 
eliminarea obstacolelor de pe piața internă 
care împiedică desfășurarea activităților de 
reciclare ecologice.

(e) să se implementeze integral legislația 
UE în domeniul deșeurilor. Aceasta va 
include aplicarea ierarhiei deșeurilor și 
utilizarea eficace a instrumentelor și a
măsurilor bazate pe piață pentru a se 
asigura eliminarea progresivă a depozitelor 
de deșeuri, limitarea valorificării energetice 
la materiale nereciclabile, utilizarea 
deșeurilor reciclate ca sursă majoră și 
fiabilă de materii prime pentru UE, 
gestionarea în condiții de siguranță a 
deșeurilor periculoase și reducerea 
generării acestora, eliminarea virtuală a
transporturilor ilegale de deșeuri și 
eliminarea obstacolelor de pe piața internă 
care împiedică desfășurarea activităților de 
reciclare ecologice.

Or. en

Amendamentul 316
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să se implementeze integral legislația 
UE în domeniul deșeurilor. Aceasta va
include aplicarea ierarhiei deșeurilor și 
utilizarea eficace a instrumentelor și a 
măsurilor bazate pe piață pentru a se 
asigura eliminarea progresivă a depozitelor 
de deșeuri, limitarea valorificării energetice 
la materiale nereciclabile, utilizarea 
deșeurilor reciclate ca sursă majoră și 
fiabilă de materii prime pentru UE, 
gestionarea în condiții de siguranță a 
deșeurilor periculoase și reducerea 
generării acestora, eradicarea 
transporturilor ilegale de deșeuri și 
eliminarea obstacolelor de pe piața internă 
care împiedică desfășurarea activităților de 
reciclare ecologice.

(e) să se implementeze integral legislația 
UE în domeniul deșeurilor. Aceasta va
include aplicarea ierarhiei deșeurilor și 
utilizarea eficace a instrumentelor și a
măsurilor bazate pe piață pentru a se 
asigura eliminarea progresivă a depozitelor 
de deșeuri, limitarea valorificării energetice 
la materiale nereciclabile, stimularea 
ciclurilor de materiale netoxice astfel 
încât deșeurile reciclate să poată fi 
utilizate ca sursă majoră și fiabilă de 
materii prime pentru UE, gestionarea în 
condiții de siguranță a deșeurilor 
periculoase și reducerea generării acestora, 
eradicarea transporturilor ilegale de deșeuri 
și eliminarea obstacolelor de pe piața 
internă care împiedică desfășurarea 
activităților de reciclare ecologice.

Or. en

Amendamentul 317
Jo Leinen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să se implementeze integral legislația 
UE în domeniul deșeurilor. Aceasta va 
include aplicarea ierarhiei deșeurilor și 
utilizarea eficace a instrumentelor și a
măsurilor bazate pe piață pentru a se 
asigura eliminarea progresivă a depozitelor 
de deșeuri, limitarea valorificării energetice 
la materiale nereciclabile, utilizarea 
deșeurilor reciclate ca sursă majoră și 
fiabilă de materii prime pentru UE, 
gestionarea în condiții de siguranță a 
deșeurilor periculoase și reducerea 

(e) să se implementeze și să consolideze
integral legislația UE în domeniul 
deșeurilor, precum și să se atingă un nivel 
aproape de zero al deșeurilor. Aceasta va 
include aplicarea strictă a ierarhiei 
deșeurilor și utilizarea eficace a 
instrumentelor și a măsurilor bazate pe 
piață pentru a se asigura eliminarea 
progresivă a depozitelor de deșeuri, 
limitarea valorificării energetice la 
materiale nereciclabile, stimularea 
ciclurilor de materiale netoxice astfel 
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generării acestora, eradicarea 
transporturilor ilegale de deșeuri și 
eliminarea obstacolelor de pe piața internă 
care împiedică desfășurarea activităților de 
reciclare ecologice.

încât deșeurile reciclate să poată fi 
utilizate ca sursă majoră și fiabilă de 
materii prime pentru UE, existența unui 
sistem de înaltă calitate de segregare la 
sursă, gestionarea în condiții de siguranță a 
deșeurilor periculoase și reducerea 
generării acestora, eradicarea 
transporturilor ilegale de deșeuri și 
eliminarea obstacolelor de pe piața internă 
care împiedică desfășurarea activităților de 
reciclare ecologice. Aceasta va necesita o 
revizuire sistematică a politicilor UE 
privind deșeurile în conformitate cu 
etapele spre o economie circulară, precum 
și stabilirea unor obiective ambițioase 
privind reciclarea și prevenția.

Or. en

Amendamentul 318
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 41 – paragraful 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) să elaboreze un nou instrument legal 
care să conducă la o utilizare mai 
eficientă a resurselor limitate de biomasă, 
pe baza unei evaluări a disponibilităților 
generale, stabilind un principiu al 
utilizării în cascadă și măsuri de sprijinire 
care vor asigura faptul că volumul global 
de biomasă utilizată din orice sector este 
limitat astfel încât să poată fi aprovizionat 
în mod sustenabil de ecosisteme.

Or. en

Amendamentul 319
João Ferreira, Sabine Wils
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să se eficientizeze utilizarea apei prin 
stabilirea de obiective la nivel de bazin 
hidrografic și utilizarea unor mecanisme 
de piață precum fixarea prețurilor la apă.

(f) să se eficientizeze utilizarea apei prin 
stabilirea și monitorizarea de obiective în 
cadrul planurilor de gestionare a 
bazinului hidrografic, consolidând 
administrarea publică a resurselor de apă, 
creând mai multe locuri de muncă pentru 
lucrători calificați și asigurând servicii cu 
bugete adecvate și capacități de investiții.

Or. pt

Amendamentul 320
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să se eficientizeze utilizarea apei prin 
stabilirea de obiective la nivel de bazin 
hidrografic și utilizarea unor mecanisme 
de piață precum fixarea prețurilor la apă.

(f) să se eficientizeze utilizarea apei prin 
stabilirea de obiective la nivel de bazin 
hidrografic pe baza mecanismelor de piață 
cele mai eficiente din punct de vedere al 
costurilor, inclusiv, printre altele, fixarea 
prețurilor la apă.

Or. en

Amendamentul 321
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să se eficientizeze utilizarea apei prin 
stabilirea de obiective la nivel de bazin 
hidrografic și utilizarea unor mecanisme de 

(f) să se eficientizeze utilizarea apei prin 
stabilirea de obiective la nivel de bazin 
hidrografic și utilizarea unor mecanisme de 
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piață precum fixarea prețurilor la apă. piață precum fixarea prețurilor la apă și, de 
asemenea, prin îmbunătățirea 
cunoștințelor și a informațiilor, a 
guvernanței, a investițiilor și a integrării 
problemelor din domeniul apei în alte 
politici.

Or. en

Amendamentul 322
Richard Seeber, Peter Liese

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să se eficientizeze utilizarea apei prin 
stabilirea de obiective la nivel de bazin 
hidrografic și utilizarea unor mecanisme de 
piață precum fixarea prețurilor la apă.

(f) să se eficientizeze utilizarea apei prin 
stabilirea de obiective la nivel de bazin 
hidrografic și utilizarea unor mecanisme de 
piață precum fixarea prețurilor la apă, 
astfel cum este prevăzut la articolul 9 din 
Directiva-cadru privind apa.

Or. en

Amendamentul 323
Gilles Pargneaux

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să se eficientizeze utilizarea apei prin 
stabilirea de obiective la nivel de bazin 
hidrografic și utilizarea unor mecanisme de 
piață precum fixarea prețurilor la apă.

(f) să se eficientizeze utilizarea apei prin 
stabilirea de obiective la nivel de bazin 
hidrografic, precum și pentru reciclarea 
apei reziduale, și utilizarea unor 
mecanisme de piață precum fixarea 
prețurilor la apă.

Or. fr
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Amendamentul 324
Gaston Franco

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să se eficientizeze utilizarea apei prin 
stabilirea de obiective la nivel de bazin 
hidrografic și utilizarea unor mecanisme de 
piață precum fixarea prețurilor la apă.

(f) să se eficientizeze utilizarea apei prin 
stabilirea de obiective la nivel de bazin 
hidrografic, stabilind norme de 
reglementare a utilizării apei reziduale 
tratate, și utilizarea unor mecanisme de 
piață precum fixarea prețurilor la apă.

Or. fr

Justificare

Trebuie stabilit un statut special pentru apa extrasă și apoi returnată în mediul natural. După 
cum este precizat în Planul pentru garantarea resurselor de apă ale Europei, Comisia va 
încerca să stabilească ce instrument de la nivelul UE poate fi utilizat în mod optim pentru a 
încuraja reutilizarea apei, sub rezerva unei evaluări adecvate a impactului și asigurând 
totodată că este menținut un nivel ridicat de sănătate publică și de protecție a mediului.

Amendamentul 325
João Ferreira, Sabine Wils

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) să se garanteze cantitatea și calitatea 
rezervelor de apă, concentrându-se pe 
sursele de apă pentru uz uman, în special 
prin menținerea și îmbunătățirea 
rezervoarelor naturale și artificiale, 
acordând atenție deosebită gestionării 
acviferelor din subteran și capacității de 
stocare a solului, monitorizând și 
verificând variația în materie de stocare și 
calitate a apei.

Or. pt
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Amendamentul 326
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) să ia în considerare acțiunile 
strategiei UE privind bioeconomia în ceea 
ce privește producția sustenabilă și 
utilizarea resurselor regenerabile.

Or. en

Amendamentul 327
Dan Jørgensen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 41 – paragraful 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) să se stabilească norme noi privind 
achizițiile publice pentru produsele 
alimentare, inclusiv criterii privind 
bunăstarea mediului și a animalelor.

Or. en

Amendamentul 328
João Ferreira, Sabine Wils

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

44. Accesul la apă de calitate satisfăcătoare 
rămâne problematic în mai multe zone 
rurale din UE, în timp ce asigurarea bunei 
calități a apelor de scăldat din Europa este 

44. Accesul la apă de calitate satisfăcătoare 
rămâne problematic în mai multe zone 
rurale din UE, în timp ce asigurarea bunei 
calități a apelor de scăldat din Europa este 
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benefică atât pentru sănătatea umană, cât și 
pentru sectorul turismului din UE. 
Consecințele negative ale inundațiilor 
pentru sănătatea oamenilor și pentru 
activitatea economică se resimt tot mai 
frecvent, în parte din cauza modificării 
ciclului hidrologic și a exploatării 
terenurilor.

benefică atât pentru sănătatea umană, cât și 
pentru sectorul turismului din UE. 
Consecințele negative ale inundațiilor 
pentru sănătatea oamenilor și pentru 
activitatea economică se resimt tot mai 
frecvent, îndeosebi din cauza unor politici 
teritoriale inadecvate și a ocupării zonelor 
inundabile.

Or. pt

Amendamentul 329
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

44. Accesul la apă de calitate satisfăcătoare 
rămâne problematic în mai multe zone 
rurale din UE, în timp ce asigurarea bunei 
calități a apelor de scăldat din Europa este 
benefică atât pentru sănătatea umană, cât și 
pentru sectorul turismului din UE. 
Consecințele negative ale inundațiilor 
pentru sănătatea oamenilor și pentru 
activitatea economică se resimt tot mai 
frecvent, în parte din cauza modificării 
ciclului hidrologic și a exploatării 
terenurilor.

44. Accesul la apă de calitate satisfăcătoare 
și amenajările pentru colectarea și 
tratarea apelor reziduale continuă să fie 
inadecvate în mai multe zone rurale din 
UE, în timp ce asigurarea bunei calități a 
apelor de scăldat din Europa este benefică 
atât pentru sănătatea umană, cât și pentru 
sectorul turismului din UE. Consecințele 
negative ale inundațiilor pentru sănătatea 
oamenilor și pentru activitatea economică 
se resimt tot mai frecvent, în parte din 
cauza modificării ciclului hidrologic și a
exploatării terenurilor.

Or. lt

Amendamentul 330
Ewald Stadler

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

44. Accesul la apă de calitate satisfăcătoare 44. Accesul la apă de calitate satisfăcătoare 



AM\931426RO.doc 29/71 PE508.028v01-00

RO

rămâne problematic în mai multe zone 
rurale din UE, în timp ce asigurarea bunei 
calități a apelor de scăldat din Europa este 
benefică atât pentru sănătatea umană, cât și
pentru sectorul turismului din UE. 
Consecințele negative ale inundațiilor 
pentru sănătatea oamenilor și pentru 
activitatea economică se resimt tot mai 
frecvent, în parte din cauza modificării 
ciclului hidrologic și a exploatării 
terenurilor.

rămâne problematic în mai multe zone 
rurale din UE, în timp ce asigurarea bunei 
calități a apelor de scăldat din Europa este 
benefică atât pentru sănătatea umană, cât și 
pentru sectorul turismului din UE. 
Privatizarea aprovizionării cu apă a 
cauzat probleme de sănătate, în special 
atunci când întreprinderile mari au 
dobândit drepturi de gestionare a apei. 
Este absolut necesar să se interzică orice 
privatizare în domeniul aprovizionării cu 
apă potabilă, în scopul de a menține, a 
proteja și a îmbunătăți calitatea apei. 
Consecințele negative ale inundațiilor 
pentru sănătatea oamenilor și pentru 
activitatea economică se resimt tot mai 
frecvent, în parte din cauza modificării 
ciclului hidrologic și a exploatării 
terenurilor.

Or. de

Justificare

Privatizarea apei în Portugalia a avut ca rezultat o creștere a prețului cu 400 % și o reducere 
a calității apei. Lupta pentru apă se va intensifica în deceniile următoare; prin urmare, 
aprovizionarea cu apă trebuie să rămână proprietatea publică sau să fie redată proprietății 
publice sub o supraveghere publică mai strictă.

Amendamentul 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

44. Accesul la apă de calitate satisfăcătoare 
rămâne problematic în mai multe zone 
rurale din UE, în timp ce asigurarea bunei 
calități a apelor de scăldat din Europa este 
benefică atât pentru sănătatea umană, cât și 
pentru sectorul turismului din UE. 
Consecințele negative ale inundațiilor 
pentru sănătatea oamenilor și pentru 
activitatea economică se resimt tot mai 

44. Accesul la apă de calitate satisfăcătoare 
rămâne problematic în mai multe zone 
rurale din UE, în timp ce asigurarea bunei 
calități a apelor de scăldat din Europa este 
benefică atât pentru sănătatea umană, cât și 
pentru sectorul turismului din UE. 
Consecințele negative ale inundațiilor 
pentru sănătatea oamenilor și pentru 
activitatea economică se resimt tot mai 
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frecvent, în parte din cauza modificării 
ciclului hidrologic și a exploatării 
terenurilor.

frecvent, în parte din cauza modificării 
ciclului hidrologic și a exploatării 
terenurilor. Pentru respectarea legislației 
UE privind apele trebuie să se prevadă 
măsuri de recuperare a malurilor 
naturale ale râurilor și de reîmpădurire a 
suprafețelor învecinate.

Or. es

Amendamentul 332
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

42. Legislația UE în domeniul mediului a 
adus beneficii importante pentru sănătatea 
și bunăstarea cetățenilor. Cu toate acestea, 
apa, poluarea atmosferică și substanțele 
chimice rămân unele dintre principalele 
preocupări de mediu ale publicului larg din 
UE. Organizația Mondială a Sănătății 
(OMS) estimează că factorii care afectează 
mediul sunt responsabili pentru 15-20%
dintre decesele înregistrate în 53 de țări 
europene. Potrivit OCDE, poluarea 
atmosferică din mediul urban va deveni 
principala cauză a mortalității la nivel 
mondial până în 2050.

42. Legislația UE în domeniul mediului a 
adus beneficii importante pentru sănătatea 
și bunăstarea cetățenilor. Cu toate acestea, 
apa, poluarea atmosferică, substanțele 
chimice și poluarea fonică rămân unele 
dintre principalele preocupări de mediu ale 
publicului larg din UE. Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS) estimează că 
factorii care afectează mediul sunt 
responsabili pentru 15-20 % dintre 
decesele înregistrate în 53 de țări europene. 
Potrivit OCDE, poluarea atmosferică din 
mediul urban va deveni principala cauză a 
mortalității la nivel mondial până în 2050.

Or. es

Amendamentul 333
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

45. Faptul că politica existentă nu este 45. Faptul că politica existentă nu este 
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implementată integral nu permite UE să 
atingă standardele adecvate de calitate a 
aerului și a apei. UE va actualiza 
obiectivele în conformitate cu cele mai 
recente date științifice și va căuta într-un 
mod mai activ să asigure sinergii cu alte 
obiective de politică în domenii precum 
schimbările climatice, biodiversitatea și 
mediul marin și terestru. De exemplu,
reducerea anumitor poluanți atmosferici 
poate contribui semnificativ la atenuarea 
schimbărilor climatice. Intensificarea 
eforturilor în această direcție va fi 
alimentată de o revizuire exhaustivă a 
legislației UE în domeniul calității aerului 
și de Planul pentru garantarea resurselor de 
apă ale Europei.

implementată integral nu permite UE să 
atingă standardele adecvate de calitate a 
aerului și a apei. UE va actualiza 
obiectivele în conformitate cu cele mai 
recente date științifice și va căuta într-un 
mod mai activ să asigure sinergii cu alte 
obiective de politică în domenii precum 
schimbările climatice, biodiversitatea și 
mediul marin și terestru. De exemplu, 
reducerea anumitor poluanți atmosferici, 
inclusiv acțiunile de reducere a SO2 și 
SLCP, poate contribui semnificativ la 
atenuarea schimbărilor climatice și la 
îmbunătățirea calității aerului. 
Intensificarea eforturilor în această direcție 
va fi alimentată de o revizuire exhaustivă a 
legislației UE în domeniul calității aerului, 
a Directivelor 2005/33/CE și 1999/32/CE 
și de Planul pentru garantarea resurselor de 
apă ale Europei.

Or. en

Amendamentul 334
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

48. Legislația orizontală în domeniul 
substanțelor chimice (REACH și 
regulamentele privind clasificarea,
etichetarea și ambalarea) oferă o protecție 
de bază pentru sănătatea umană și pentru 
mediu și promovează adoptarea unor 
metode de testare evolutive care să nu 
implice utilizarea animalelor. Cu toate 
acestea, persistă incertitudini în ceea ce 
privește impacturile asupra sănătății umane 
și asupra mediului cauzate de efectele 
combinate ale diferitelor substanțe chimice 
(amestecuri), nanomateriale, substanțe 
chimice care afectează sistemul endocrin 
(hormonal) (perturbatori endocrini) și 

48. Legislația orizontală în domeniul 
substanțelor chimice (REACH și 
regulamentele privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea) oferă o protecție 
de bază pentru sănătatea umană și pentru 
mediu și promovează adoptarea unor 
metode de testare evolutive care să nu 
implice utilizarea animalelor. Cu toate 
acestea, persistă incertitudini în ceea ce 
privește impacturile depline asupra 
sănătății umane și asupra mediului cauzate 
de efectele combinate ale diferitelor 
substanțe chimice (amestecuri), 
nanomateriale, substanțe chimice care 
afectează sistemul endocrin (hormonal) 
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substanțele chimice care intră în 
componența produselor. În ultimii ani, au 
ieșit la lumină mai multe informații care 
subliniază nevoia de a lua măsuri în 
vederea soluționării acestor provocări, în 
special dacă UE dorește să atingă 
obiectivul adoptat de comun acord în 
cadrul Summit-ului mondial privind 
dezvoltarea durabilă din 2002 și reafirmat 
cu ocazia Summit-ului Rio+20, să asigure 
„reducerea la minimum a efectelor 
negative semnificative” ale substanțelor 
chimice asupra sănătății umane și asupra 
mediului până în 2020 și să reacționeze la 
problemele și provocările noi și la cele 
emergente în mod eficace, eficient, coerent 
și coordonat. UE va continua să elaboreze 
și să implementeze abordări menite să 
soluționeze efectele combinării 
substanțelor chimice și preocupările în 
materie de siguranță legate de perturbatorii 
endocrini și a stabilit o abordare 
cuprinzătoare pentru reducerea la 
minimum a efectelor negative ale 
substanțelor periculoase, inclusiv ale 
substanțelor chimice care intră în 
componența produselor, care beneficiază 
de sprijinul unei baze de cunoștințe 
cuprinzătoare privind nivelul de expunere 
și de toxicitate al substanțelor chimice. 
Siguranța și gestionarea sustenabilă a 
nanomaterialelor vor fi garantate în cadrul 
unei abordări cuprinzătoare care implică 
evaluarea și gestionarea riscurilor, 
informarea și monitorizarea. Împreună, 
toate aceste abordări vor contribui la 
mărirea bazei de cunoștințe și vor oferi un 
cadru previzibil care va impulsiona 
elaborarea unor soluții mai sustenabile.

(perturbatori endocrini) și substanțele 
chimice care intră în componența 
produselor. În ultimii ani, au ieșit la lumină 
mai multe informații care subliniază nevoia 
de a lua măsuri în vederea soluționării 
acestor provocări, în special dacă UE 
dorește să atingă obiectivul adoptat de 
comun acord în cadrul Summitului mondial 
privind dezvoltarea durabilă din 2002 și 
reafirmat cu ocazia Summitului Rio+20, să 
asigure reducerea la minimum a expunerii 
la substanțe chimice asupra sănătății
umane și asupra mediului până în 2020 și 
să reacționeze la problemele și provocările 
noi și la cele emergente în mod eficace, 
eficient, coerent și coordonat. UE va 
continua să elaboreze și să implementeze 
abordări care includ dispoziții privind 
industria, menite să soluționeze efectele 
combinării substanțelor chimice și 
preocupările în materie de siguranță legate 
de perturbatorii endocrini și a stabilit o 
abordare cuprinzătoare pentru reducerea la 
minimum a efectelor negative ale 
substanțelor periculoase în întreaga 
legislație relevantă a UE, inclusiv ale 
substanțelor chimice care intră în 
componența produselor, care beneficiază 
de sprijinul unei baze de cunoștințe 
cuprinzătoare privind nivelul de expunere 
și de toxicitate al substanțelor chimice, 
luând în considerare principiul precauției, 
pentru a proteja în special grupurile 
vulnerabile împotriva expunerii. Siguranța 
și gestionarea sustenabilă a 
nanomaterialelor vor fi garantate în cadrul 
unei abordări cuprinzătoare care implică 
evaluarea și gestionarea riscurilor, 
informarea și monitorizarea. Împreună, 
toate aceste abordări vor contribui la 
mărirea bazei de cunoștințe și vor oferi un 
cadru previzibil care va impulsiona 
elaborarea unor soluții mai sustenabile.

Or. en
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Amendamentul 335
Margrete Auken, Jo Leinen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

48. Legislația orizontală în domeniul 
substanțelor chimice (REACH și 
regulamentele privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea) oferă o protecție 
de bază pentru sănătatea umană și pentru 
mediu și promovează adoptarea unor 
metode de testare evolutive care să nu 
implice utilizarea animalelor. Cu toate 
acestea, persistă incertitudini în ceea ce 
privește impacturile asupra sănătății umane 
și asupra mediului cauzate de efectele 
combinate ale diferitelor substanțe chimice 
(amestecuri), nanomateriale, substanțe 
chimice care afectează sistemul endocrin 
(hormonal) (perturbatori endocrini) și 
substanțele chimice care intră în 
componența produselor. În ultimii ani, au 
ieșit la lumină mai multe informații care 
subliniază nevoia de a lua măsuri în 
vederea soluționării acestor provocări, în 
special dacă UE dorește să atingă 
obiectivul adoptat de comun acord în 
cadrul Summit-ului mondial privind 
dezvoltarea durabilă din 2002 și reafirmat 
cu ocazia Summit-ului Rio+20, să asigure 
„reducerea la minimum a efectelor 
negative semnificative” ale substanțelor 
chimice asupra sănătății umane și asupra 
mediului până în 2020 și să reacționeze la 
problemele și provocările noi și la cele 
emergente în mod eficace, eficient, coerent 
și coordonat. UE va continua să elaboreze 
și să implementeze abordări menite să 
soluționeze efectele combinării 
substanțelor chimice și preocupările în 
materie de siguranță legate de perturbatorii 
endocrini și a stabilit o abordare 
cuprinzătoare pentru reducerea la 
minimum a efectelor negative ale 
substanțelor periculoase, inclusiv ale 

48. Legislația orizontală în domeniul 
substanțelor chimice (REACH și 
regulamentele privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea) oferă o protecție 
de bază pentru sănătatea umană și pentru 
mediu și promovează adoptarea unor 
metode de testare evolutive care să nu 
implice utilizarea animalelor. Cu toate 
acestea, persistă preocupări serioase în 
ceea ce privește impacturile asupra 
sănătății umane și asupra mediului cauzate 
de efectele combinate ale diferitelor 
substanțe chimice (amestecuri), 
nanomateriale, substanțe chimice care 
afectează sistemul endocrin (hormonal) 
(perturbatori endocrini) și substanțele 
chimice care intră în componența 
produselor. În ultimii ani, au ieșit la lumină 
mai multe informații care subliniază nevoia 
de a lua măsuri în vederea soluționării 
acestor provocări, în special dacă UE 
dorește să atingă obiectivul adoptat de 
comun acord în cadrul Summitului mondial 
privind dezvoltarea durabilă din 2002 și 
reafirmat cu ocazia Summitului Rio+20, să 
asigure „reducerea la minimum a efectelor 
negative semnificative” ale substanțelor 
chimice asupra sănătății umane și asupra 
mediului până în 2020 și să reacționeze la 
problemele și provocările noi și la cele 
emergente în mod eficace, eficient, coerent 
și coordonat. UE va continua să elaboreze 
și să implementeze abordări menite să 
soluționeze efectele combinării 
substanțelor chimice și preocupările în 
materie de siguranță legate de perturbatorii 
endocrini și a stabilit o abordare 
cuprinzătoare pentru reducerea la 
minimum a efectelor negative și expunerea 
la substanțe periculoase în întreaga 
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substanțelor chimice care intră în 
componența produselor, care beneficiază 
de sprijinul unei baze de cunoștințe 
cuprinzătoare privind nivelul de expunere 
și de toxicitate al substanțelor chimice. 
Siguranța și gestionarea sustenabilă a 
nanomaterialelor vor fi garantate în cadrul 
unei abordări cuprinzătoare care implică
evaluarea și gestionarea riscurilor,
informarea și monitorizarea. Împreună, 
toate aceste abordări vor contribui la 
mărirea bazei de cunoștințe și vor oferi un 
cadru previzibil care va impulsiona 
elaborarea unor soluții mai sustenabile.

legislație UE relevantă, inclusiv ale 
substanțelor chimice care intră în 
componența produselor, care beneficiază 
de sprijinul unei baze de cunoștințe 
cuprinzătoare privind nivelul de expunere 
și de toxicitate al substanțelor chimice, 
inclusiv cunoștințe în ceea ce privește 
grupurile vulnerabile. Siguranța și 
gestionarea sustenabilă a nanomaterialelor 
și a altor materiale avansate vor fi 
garantate în cadrul unei abordări proactive 
cuprinzătoare care se adresează în mod 
specific nanomaterialelor în toate 
legislațiile relevante, implicând o 
abordare de la caz la caz a evaluării și 
gestionării riscurilor, a informării
cuprinzătoare privind utilizările actuale 
(inventar și etichetare) și a monitorizării. 
Împreună, toate aceste abordări vor 
contribui la mărirea bazei de cunoștințe și 
vor oferi un cadru previzibil care va 
impulsiona elaborarea unor soluții mai 
sustenabile.

Or. en

Justificare

O abordare proactivă care se adresează nanomaterialelor este necesară în toate legislațiile 
UE relevante. Preocupările privind siguranța sunt legate de expunerea la substanțe 
periculoase și de efectele combinării produselor chimice și a perturbatorilor endocrini și ar 
trebui limitate având în vedere în mod special grupurile vulnerabile.

Amendamentul 336
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

48. Legislația orizontală în domeniul 
substanțelor chimice (REACH și 
regulamentele privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea) oferă o protecție 
de bază pentru sănătatea umană și pentru 

48. Legislația orizontală în domeniul 
substanțelor chimice (REACH și 
regulamentele privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea) oferă o protecție 
de bază pentru sănătatea umană și pentru 
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mediu și promovează adoptarea unor 
metode de testare evolutive care să nu 
implice utilizarea animalelor. Cu toate 
acestea, persistă incertitudini în ceea ce 
privește impacturile asupra sănătății umane 
și asupra mediului cauzate de efectele 
combinate ale diferitelor substanțe chimice 
(amestecuri), nanomateriale, substanțe 
chimice care afectează sistemul endocrin 
(hormonal) (perturbatori endocrini) și 
substanțele chimice care intră în 
componența produselor. În ultimii ani, au 
ieșit la lumină mai multe informații care 
subliniază nevoia de a lua măsuri în 
vederea soluționării acestor provocări, în 
special dacă UE dorește să atingă 
obiectivul adoptat de comun acord în 
cadrul Summit-ului mondial privind 
dezvoltarea durabilă din 2002 și reafirmat 
cu ocazia Summit-ului Rio+20, să asigure 
„reducerea la minimum a efectelor 
negative semnificative” ale substanțelor 
chimice asupra sănătății umane și asupra 
mediului până în 2020 și să reacționeze la 
problemele și provocările noi și la cele 
emergente în mod eficace, eficient, coerent 
și coordonat. UE va continua să elaboreze 
și să implementeze abordări menite să 
soluționeze efectele combinării 
substanțelor chimice și preocupările în 
materie de siguranță legate de perturbatorii 
endocrini și a stabilit o abordare 
cuprinzătoare pentru reducerea la 
minimum a efectelor negative ale 
substanțelor periculoase, inclusiv ale 
substanțelor chimice care intră în 
componența produselor, care beneficiază 
de sprijinul unei baze de cunoștințe 
cuprinzătoare privind nivelul de expunere 
și de toxicitate al substanțelor chimice. 
Siguranța și gestionarea sustenabilă a 
nanomaterialelor vor fi garantate în cadrul 
unei abordări cuprinzătoare care implică 
evaluarea și gestionarea riscurilor, 
informarea și monitorizarea. Împreună, 
toate aceste abordări vor contribui la 
mărirea bazei de cunoștințe și vor oferi un 
cadru previzibil care va impulsiona 

mediu și promovează adoptarea unor 
metode de testare evolutive care să nu 
implice utilizarea animalelor. Cu toate 
acestea, persistă incertitudini în ceea ce 
privește impacturile asupra sănătății umane 
și asupra mediului cauzate de efectele 
combinate ale diferitelor substanțe chimice 
(amestecuri), nanomateriale, substanțe 
chimice care afectează sistemul endocrin 
(hormonal) (perturbatori endocrini) și 
substanțele chimice care intră în 
componența produselor. În ultimii ani, au 
ieșit la lumină mai multe informații care 
subliniază nevoia de a lua măsuri în 
vederea soluționării acestor provocări, în 
special dacă UE dorește să atingă 
obiectivul adoptat de comun acord în 
cadrul Summit-ului mondial privind 
dezvoltarea durabilă din 2002 și reafirmat 
cu ocazia Summitului Rio+20, să asigure 
„reducerea la minimum a efectelor 
negative semnificative” ale substanțelor 
chimice asupra sănătății umane și asupra 
mediului până în 2020 și să reacționeze la 
problemele și provocările noi și la cele 
emergente în mod eficace, eficient, coerent 
și coordonat. UE va continua să elaboreze 
și să implementeze abordări menite să 
soluționeze efectele combinării 
substanțelor chimice și preocupările în 
materie de siguranță legate de efectele 
adverse ale perturbatorilor endocrini și a 
stabilit o abordare cuprinzătoare pentru 
reducerea la minimum a efectelor negative 
ale substanțelor periculoase, inclusiv ale 
substanțelor chimice care intră în 
componența produselor, care beneficiază 
de sprijinul unei baze de cunoștințe 
cuprinzătoare privind nivelul de expunere 
și de toxicitate al substanțelor chimice. 
Siguranța și gestionarea sustenabilă a 
nanomaterialelor vor fi garantate în cadrul 
unei abordări cuprinzătoare care implică 
evaluarea și gestionarea riscurilor, 
informarea și monitorizarea. Împreună, 
toate aceste abordări vor contribui la 
mărirea bazei de cunoștințe și vor oferi un 
cadru previzibil care va impulsiona 
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elaborarea unor soluții mai sustenabile. elaborarea unor soluții mai sustenabile.

Or. it

Amendamentul 337
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

49. Între timp, piața în creștere a 
bioproduselor, a produselor biochimice și a 
biomateriilor poate oferi avantaje precum 
emisii mai scăzute de GES și noi 
oportunități de piață, însă trebuie să se 
garanteze că întregul ciclu de viață al 
acestor produse este sustenabil și nu duce 
la exacerbarea concurenței pentru terenuri 
sau la creșterea nivelurilor de emisii.

49. Între timp, piața în creștere a 
bioproduselor, a produselor biochimice și a 
biomateriilor poate oferi avantaje precum 
emisii mai scăzute de GES și noi 
oportunități de piață, însă trebuie să se 
garanteze că întregul ciclu de viață al 
acestor produse este sustenabil și nu duce 
la exacerbarea concurenței pentru terenuri 
și apă sau la creșterea nivelurilor de emisii.

Or. en

Amendamentul 338
João Ferreira, Sabine Wils

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

49a. Atrage atenția asupra efectelor 
dereglementării și liberalizării comerțului 
internațional, care au condus la un 
consum crescut de energie și la fluxuri de 
bunuri la nivel mondial, crescând astfel 
concentrația de gaze cu efect de seră în 
atmosferă; consideră că apărarea și 
promovarea producției și a consumului 
local de energie prin lanțuri de 
aprovizionare mai scurte încurajează 
complementaritățile la nivel de comerț
internațional și nu concurența în rândul 



AM\931426RO.doc 37/71 PE508.028v01-00

RO

produselor, al producătorilor și al țărilor;

Or. pt

Amendamentul 339
João Ferreira, Sabine Wils

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 49 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

49b. Recomandă realizarea unei evaluări 
pe termen scurt a impactului politicilor 
comune ale UE, în special PAC, PCP și 
politica comercială, privind potențialul de 
reducere a intensității carbonului în 
economiile UE. Rezultatele acestei 
evaluări ar trebui luate în considerare la 
momentul revizuirii acestor politici.

Or. pt

Amendamentul 340
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

frecvent supuse efectele schimbărilor 
climatice, este necesar ca aspectele legate 
de adaptare și de gestionarea riscurilor de 
dezastre să fie integrate și mai mult în 
politicile UE.

Or. it

Amendamentul 341
Elena Oana Antonescu

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

51. În plus, măsurile de creștere a 
rezilienței ecologice și climatice, precum 
refacerea ecosistemelor și infrastructura 
verde, pot aduce beneficii socioeconomice 
importante, inclusiv pentru sănătatea 
publică. Sinergiile și potențialele 
compromisuri între obiectivele climatice și 
ale obiective legate de mediu, cum ar fi 
calitatea aerului, trebuie gestionate în mod 
adecvat. De exemplu, trecerea la alte tipuri 
de combustibili ca reacție la problemele 
legate de climă sau de securitatea 
aprovizionării ar putea duce la creșteri 
considerabile ale pulberilor în suspensie și 
ale emisiilor periculoase.

51. În plus, măsurile de creștere a 
rezilienței ecologice și climatice, precum 
refacerea ecosistemelor și infrastructura 
verde, pot aduce beneficii și îmbunătățiri 
semnificative socioeconomice importante
pentru sănătatea și bunăstarea publică. 
Sinergiile și potențialele compromisuri 
între obiectivele climatice și ale obiective 
legate de mediu, cum ar fi calitatea aerului, 
trebuie gestionate în mod adecvat. De 
exemplu, trecerea la alte tipuri de 
combustibili ca reacție la problemele legate 
de climă sau de securitatea aprovizionării 
ar putea duce la creșteri considerabile ale 
pulberilor în suspensie și ale emisiilor 
periculoase.

Or. en

Amendamentul 342
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 52 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) calitatea aerului se va fi îmbunătățit (a) calitatea aerului exterior și interior se 
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semnificativ în Uniune; va îmbunătăți semnificativ în Uniune, în 
conformitate cu nivelurile recomandate 
de orientările OMC;

Or. en

Amendamentul 343
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 52 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) revizuirea legislației privind metodele 
de măsurare a poluării atmosferice, 
inclusiv a orientărilor privind amplasarea 
corectă a dispozitivelor de măsurare 
pentru a garanta o eficiență mai mare în 
obținerea datelor și a evita măsurările 
frauduloase;

Or. es

Amendamentul 344
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 52 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) poluarea fonică din UE va fi scăzut
semnificativ;

(b) poluarea fonică din UE va scădea
semnificativ la nivelurile recomandate de 
OMC;

Or. en

Amendamentul 345
João Ferreira, Sabine Wils
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 52 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cetățenii din întreaga UE vor beneficia 
de apă potabilă și de scăldat la standarde 
înalte;

(c) toți cetățenii de pe teritoriul UE se vor 
bucura de un tratament sigur al apei 
potabile și al apei reziduale, la o calitate 
adecvată și într-o cantitate suficientă, 
precum și de o apă de scăldat publică 
sigură din punct de vedere al condițiilor 
de igienă;

Or. pt

Amendamentul 346
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 52 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) implementarea de politici pentru a 
internaliza costurile utilizării apei în mai 
multe state membre – astfel cum se 
solicită în Directiva-cadru privind apa –
este monitorizată, având în vedere 
depunerea de eforturi pentru a asigura că 
tarifele pentru apă reflectă prețul real al 
apei;

Or. es

Amendamentul 347
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 52 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) efectele combinațiilor de substanțe 
chimice și preocupările în materie de 

(d) efectele combinațiilor de substanțe 
chimice și preocupările în materie de 
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siguranță legate de perturbatorii endocrini)
vor fi soluționate în mod eficace, iar 
riscurile pentru mediu și sănătate asociate 
cu utilizarea substanțelor periculoase, 
inclusiv a substanțelor chimice care intră în 
componența produselor, vor fi evaluate și 
reduse la minimum;

siguranță legate de efectele adverse ale 
perturbatorilor endocrini vor fi abordate în 
mod eficace, iar riscurile pentru mediu și 
sănătate asociate cu utilizarea substanțelor 
periculoase, inclusiv a substanțelor chimice 
care intră în componența produselor, vor fi 
evaluate și reduse la minimum;

Or. it

Amendamentul 348
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 52 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) efectele combinațiilor de substanțe 
chimice și preocupările în materie de 
siguranță legate de perturbatorii endocrini)
vor fi soluționate în mod eficace, iar 
riscurile pentru mediu și sănătate asociate 
cu utilizarea substanțelor periculoase, 
inclusiv a substanțelor chimice care intră în 
componența produselor, vor fi evaluate și 
reduse la minimum;

(d) efectele combinațiilor de substanțe 
chimice și preocupările în materie de 
siguranță legate de perturbatorii endocrini 
vor fi abordate în mod eficace, iar riscurile 
pentru mediu și sănătate asociate cu 
utilizarea substanțelor periculoase, inclusiv 
a substanțelor chimice care intră în 
componența produselor, vor fi evaluate și 
reduse la minimum; măsurile pe termen 
lung în vederea atingerii obiectivului unui 
mediu netoxic vor fi identificate;

Or. en

Amendamentul 349
Dan Jørgensen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 52 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) efectele combinațiilor de substanțe 
chimice și preocupările în materie de 
siguranță legate de perturbatorii endocrini)
vor fi soluționate în mod eficace, iar 

(d) efectele combinațiilor de substanțe 
chimice și preocupările în materie de 
siguranță legate de perturbatorii endocrini 
vor fi abordate în mod eficace în întreaga 
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riscurile pentru mediu și sănătate asociate 
cu utilizarea substanțelor periculoase, 
inclusiv a substanțelor chimice care intră în 
componența produselor, vor fi evaluate și 
reduse la minimum;

legislație UE, iar riscurile pentru mediu și 
sănătate asociate cu utilizarea substanțelor 
periculoase, inclusiv a substanțelor chimice 
care intră în componența produselor, vor fi
evaluate și reduse la minimum;

.

Or. en

Amendamentul 350
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 52 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) preocupările în materie de siguranță 
legate de nanomateriale vor fi soluționate
în mod eficace în cadrul unei abordări 
coerente aplicate legislațiilor din diferite 
domenii;

(e) cadrul de reglementare al UE va fi 
revizuit și completat pentru a asigura că
preocupările în materie de siguranță legate 
de nanomateriale vor fi abordate în mod 
eficace printr-un nanoregulament specific
în cadrul unei abordări coerente aplicate 
legislațiilor din diferite domenii;

Or. en

Amendamentul 351
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 52 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) se vor înregistra progrese semnificative 
în privința adaptării la efectele 
schimbărilor climatice.

(f) se vor înregistra progrese semnificative 
în privința prevenirii și adaptării la efectele 
schimbărilor climatice.

Or. en
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Amendamentul 352
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 52 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) disponibilitatea și accesul la alimente 
de înaltă calitate, sănătoase în UE se vor 
îmbunătăți semnificativ

Or. en

Amendamentul 353
Richard Seeber, Peter Liese

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 52 – paragraful 2 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) să se implementeze inițiativele din 
Carta albă privind transporturile, în 
special prin internalizarea pe viitor a 
costurilor externe;

Or. en

Amendamentul 354
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 52 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să se implementeze politica UE în 
domeniul calității aerului, actualizată în 
conformitate cu cele mai recente date 
științifice, precum și măsuri de combatere a 
cauzelor poluării atmosferice.

(a) să se implementeze politica UE în 
domeniul calității aerului, actualizată în 
conformitate cu cele mai recente date 
științifice și varietăți de condiții geografice 
și climatice, precum și măsuri de 
combatere a cauzelor poluării atmosferice;
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Or. it

Amendamentul 355
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 52 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să se implementeze politica UE în 
domeniul calității aerului, actualizată în 
conformitate cu cele mai recente date 
științifice, precum și măsuri de combatere a 
cauzelor poluării atmosferice.

(a) să se implementeze politica UE în 
domeniul calității aerului, actualizată în 
conformitate cu cele mai recente date 
științifice, elaborând o strategie UE 
pentru calitatea aerului interior, precum 
și măsuri de combatere a cauzelor poluării 
atmosferice;

Or. en

Amendamentul 356
João Ferreira, Sabine Wils

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 52 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să se intensifice eforturile de 
implementare a Directivei privind apa 
potabilă, în special în cazul micilor 
furnizori de apă potabilă, precum și a 
Directivei privind apa de scăldat;

(c) să se asigure finanțarea necesară 
pentru aprovizionarea și tratarea 
universală a apei și să se intensifice 
eforturile pentru a respecta planurile de 
regenerare și monitorizare și controalele 
privind sursele de apă pentru consumul 
uman și să se pună în aplicare Directiva 
privind apa de scăldat;

Or. pt

Amendamentul 357
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 52 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să se elaboreze o strategie a UE pentru 
un mediu netoxic, care să se sprijine pe o 
bază de cunoștințe cuprinzătoare privind 
nivelurile de expunere și de toxicitate ale 
substanțelor chimice și care să conducă la 
inovare în materie de substitute 
sustenabile;

(d) să se elaboreze până în 2018 o strategie 
a UE pentru un mediu netoxic plecând de 
la măsurile orizontale de luat până în 
2015 pentru a asigura prin dispoziții 
specifice în toate legislațiile relevante 1) 
siguranța nanomaterialelor și a 
materialelor avansate similare; 2) 
minimizarea expunerii la perturbatori 
endocrini; 3) abordări de reglementare 
corespunzătoare pentru a aborda efectele 
combinării substanțelor chimice și 4) 
minimizarea expunerii la substanțele 
chimice din produse, inclusiv, printre 
altele, produsele importate, având în 
vedere promovarea ciclurilor de materiale 
netoxice și reducerea expunerii interne la 
substanțe dăunătoare. Aceasta ar trebui
să se sprijine pe o bază de cunoștințe 
cuprinzătoare privind nivelurile de 
expunere și de toxicitate ale substanțelor 
chimice, care ar accelera procesele 
decizionale eficiente și ar promova 
inovarea și elaborarea de substitute 
sustenabile

Or. en

Justificare

Elementele unei strategii cuprinzătoare a UE pentru un mediu netoxic, obiectiv adoptat deja 
de cel de-al șaselea PAM, ar trebui explicate clar. Cel de-al șaptelea PAM ar trebui să 
concentreze asupra apelurilor PE: în aprilie 2009, a solicitat Comisiei să asigure aplicarea 
tuturor nanomaterialelor în condiții de siguranță în termen de 2 ani. În martie 2013, PE a 
solicitat minimizarea expunerii la perturbatori endocrini. Mai mult, strategia ar trebui să 
abordeze, de asemenea, combaterea efectelor de combinare și să minimizeze expunerea la 
substanțele chimice ale produselor.

Amendamentul 358
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 52 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să se elaboreze o strategie a UE pentru 
un mediu netoxic, care să se sprijine pe o 
bază de cunoștințe cuprinzătoare privind 
nivelurile de expunere și de toxicitate ale 
substanțelor chimice și care să conducă la 
inovare în materie de substitute 
sustenabile;

(d) să se elaboreze până în 2015 o strategie 
a UE pentru un mediu netoxic, care să 
cuprindă măsuri pe termen scurt, 
asigurând aplicarea în condiții de 
siguranță a nanomaterialelor și a 
materialelor avansate similare, abordări 
adecvate pentru regulamentele chimice, 
care să se adreseze efectelor de 
combinare, minimizând expunerea la 
perturbatori endocrini și la substanțele 
chimice ale produselor, adresându-se 
inclusiv, printre altele, produselor 
importate, expunerii interne și ciclurilor 
de materiale netoxice, precum și 
inventarierea măsurilor pentru a ajunge 
la o viziune pe termen lung a mediului 
netoxic. Strategia se sprijină pe o bază de 
cunoștințe cuprinzătoare privind nivelurile 
de expunere și de toxicitate ale substanțelor 
chimice, asigurând un proces decizional 
eficient și rapid și conducând la inovare în 
materie de substitute sustenabile.

Or. en

Amendamentul 359
Dan Jørgensen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 52 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să se elaboreze o strategie a UE pentru 
un mediu netoxic, care să se sprijine pe o 
bază de cunoștințe cuprinzătoare privind 
nivelurile de expunere și de toxicitate ale 
substanțelor chimice și care să conducă la 
inovare în materie de substitute 
sustenabile;

(d) să se elaboreze până în 2015 o strategie 
a UE pentru un mediu netoxic, inclusiv 
măsuri orizontale pentru documentarea 
siguranței nanomaterialelor și a 
materialelor avansate similare și 
implementarea unui regulament chimic 
orizontal privind protecția împotriva 
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efectelor de combinare, pentru a minimiza 
expunerea la perturbatorii endocrini și 
pentru a asigura o gestionare adecvată a 
riscului pe care îl implică substanțele 
chimice ale produselor, inclusiv ale 
produselor importate și măsuri orizontale 
care să asigure aplicarea în condiții de 
siguranță a nanomaterialelor. Aceasta se 
sprijină pe o bază de cunoștințe 
cuprinzătoare privind nivelurile de 
expunere și de toxicitate ale substanțelor 
chimice și care să conducă la inovare în 
materie de substitute sustenabile.

Or. en

Amendamentul 360
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 52 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să se elaboreze o strategie a UE pentru 
un mediu netoxic, care să se sprijine pe o 
bază de cunoștințe cuprinzătoare privind 
nivelurile de expunere și de toxicitate ale 
substanțelor chimice și care să conducă la 
inovare în materie de substitute 
sustenabile;

(d) să se elaboreze o strategie a UE pentru 
un mediu netoxic, care să se sprijine pe o 
bază de cunoștințe cuprinzătoare privind 
nivelurile de expunere și de toxicitate ale 
substanțelor chimice, construită pe cât 
posibil prin utilizarea de metode și 
strategii de testare pe animale moarte și 
care să conducă la inovare în materie de 
substitute sustenabile;

Or. en

Justificare

Există multe incertitudini cu privire la sănătatea publică și a animalelor și la impacturile 
asupra mediului a perturbatorilor endocrini, a amestecurilor chimice și a nanomaterialelor. 
Cu toate acestea, evaluarea riscurilor ar trebui, atunci când este posibil, să fie realizată 
utilizând strategii alternative și metode de testare care nu implică animale. Propunerea 
Comisiei nu este clară în această privință.
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Amendamentul 361
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 52 – paragraful 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să se adopte o strategie la nivelul UE 
pentru elaborarea, validarea, acceptarea 
și utilizarea de metode de testare care nu 
implică animale în contextul revizuirii 
legislației UE și al stabilirii de norme 
privind tehnologiile precum 
nanotehnologiile.

Or. en

Justificare

Stabilirea unei strategii la nivelul UE ar garanta că impactul noilor norme asupra testării 
animalelor este considerat pe deplin

Amendamentul 362
Margrete Auken, Jo Leinen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 52 – paragraful 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să se revizuiască politicile UE 
existente și dezvoltarea de noi politici 
privind nanomaterialele și materialele 
avansate, inclusiv, printre altele, 
elaborarea unor instrumente adecvate de 
evaluare a riscurilor, a unor rapoarte 
privind siguranța chimică și a unui 
registru la nivelul UE privind 
nanomaterialele.

Or. en
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Amendamentul 363
Karin Kadenbach

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 52 – paragraful 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) să se pună în aplicare inițiativele 
Cartei albe privind transporturile, în 
special prin internalizarea pe viitor a 
costurilor externe.

Or. en

Justificare

Această ultimă formulare reprezintă un citat direct din Foaia de drum privind utilizarea 
eficientă a resurselor COM(2011)571 final, pagina 19.

Amendamentul 364
Richard Seeber, Peter Liese

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 52 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

52a. Toate costurile transportului extern 
sunt internalizate pe deplin.

Or. en

Amendamentul 365
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

54. Beneficiile obținute din garantarea 
implementării efective a legislației UE în 
domeniul mediului sunt de trei feluri: 

54. Beneficiile obținute din garantarea 
implementării efective a legislației UE în 
domeniul mediului sunt de trei feluri: 
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crearea unor condiții de concurență 
echitabilă pentru actorii economici care 
funcționează în cadrul pieței interne, 
stimularea inovării și promovarea 
avantajului primului venit pentru societăți 
europene din numeroase sectoare. Costurile 
aferente neimplementării legislației sunt, 
prin contrast, ridicate, estimate în mare la 
aproximativ 50 de miliarde EUR pe an, 
inclusiv costuri legate de cazurile de 
încălcări ale dreptului UE60. Numai în anul 
2009 s-au înregistrat 451 de cazuri de 
încălcări ale legislației UE în domeniul 
mediului. De asemenea, Comisia primește 
numeroase plângeri trimise direct de 
cetățenii UE, dintre care multe ar putea fi 
soluționate mai bine la nivelul statelor 
membre sau la nivel local.

crearea unor condiții de concurență 
echitabilă pentru actorii economici care 
funcționează în cadrul pieței interne,
stimularea inovării și promovarea 
avantajului primului venit pentru societăți 
europene din numeroase sectoare. Costurile 
aferente neimplementării legislației sunt, 
prin contrast, ridicate, estimate în mare la 
aproximativ 50 de miliarde EUR pe an, 
inclusiv costuri legate de cazurile de 
încălcări ale dreptului UE60. Numai în anul 
2009 s-au înregistrat 451 de cazuri de 
încălcări ale legislației UE în domeniul 
mediului. De asemenea, Comisia primește 
numeroase plângeri trimise direct de 
cetățenii UE, dintre care multe, deși ar 
putea fi abordate la nivelul statelor 
membre sau la nivel local, necesită încă 
intermedierea Comisiei și, după caz, a 
Curții Europene de Justiție.

Or. es

Amendamentul 366
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

55. Prin urmare, în anii următori, se va 
acorda prioritate îmbunătățirii 
implementării acquis-ului UE în domeniul 
mediului la nivelul statelor membre. Există 
diferențe semnificative în privința 
implementării între statele membre și în 
interiorul acestora. Este necesar ca factorii 
implicați în implementarea legislației în 
domeniul mediului la nivel național, 
regional și local să posede cunoștințele și 
cu capacitatea necesară pentru 
îmbunătățirea beneficiilor obținute de pe 
urma aplicării acestei legislații.

55. Prin urmare, în anii următori, se va 
acorda prioritate îmbunătățirii 
implementării acquis-ului UE în domeniul 
mediului la nivelul statelor membre. Există 
diferențe semnificative în privința 
implementării între statele membre și în 
interiorul acestora. Este necesar ca factorii 
implicați în implementarea legislației în 
domeniul mediului la nivelul UE, național, 
regional și local să dețină cunoștințele, 
instrumentele și capacitatea necesară 
pentru îmbunătățirea beneficiilor obținute 
de pe urma aplicării acestei legislații.

Or. en
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Amendamentul 367
João Ferreira

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

55. Prin urmare, în anii următori, se va 
acorda prioritate îmbunătățirii 
implementării acquis-ului UE în domeniul 
mediului la nivelul statelor membre. Există 
diferențe semnificative în privința 
implementării între statele membre și în 
interiorul acestora. Este necesar ca factorii 
implicați în implementarea legislației în 
domeniul mediului la nivel național, 
regional și local să posede cunoștințele și 
cu capacitatea necesară pentru 
îmbunătățirea beneficiilor obținute de pe 
urma aplicării acestei legislații.

55. Prin urmare, în anii următori, se va 
acorda prioritate îmbunătățirii 
implementării acquis-ului UE în domeniul 
mediului la nivelul statelor membre. Există 
diferențe semnificative în privința 
implementării între statele membre și în 
interiorul acestora. Este necesar ca factorii 
implicați în implementarea legislației în 
domeniul mediului la nivel național, 
regional și local să dispună de bugetul, 
locurile de muncă, cunoștințele și 
capacitatea necesară pentru îmbunătățirea 
beneficiilor obținute de pe urma aplicării 
acestei legislații.

Or. pt

Amendamentul 368
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

58. În al doilea rând, UE va extinde 
cerințele privind inspecțiile și 
supravegherea la întreaga legislație a UE 
în domeniul mediului și le va completa cu 
o capacitate la nivelul UE care să poată 
aborda situații în care există motive 
întemeiate de îngrijorare.

58. În al doilea rând, UE va consolida 
rețeaua IMPEL a statelor membre, 
asigurând finanțarea pe termen lung și 
sporind baza de bune practici, inclusiv la 
nivel regional și local.

Or. it
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Amendamentul 369
Ewald Stadler

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

58. În al doilea rând, UE va extinde 
cerințele privind inspecțiile și 
supravegherea la întreaga legislație a UE în 
domeniul mediului și le va completa cu o 
capacitate la nivelul UE care să poată 
aborda situații în care există motive 
întemeiate de îngrijorare.

58. În al doilea rând, UE va extinde 
cerințele privind inspecțiile și 
supravegherea la întreaga legislație a UE în 
domeniul mediului și le va completa cu o 
capacitate la nivelul UE care să poată 
aborda situații în care există motive 
întemeiate de îngrijorare. Pentru a garanta 
eficacitatea și pentru a reduce costurile 
procedurilor administrative, nu ar trebui 
înființate autorități europene noi, iar 
competența autorităților naționale pentru 
protecția mediului nu trebuie adusă în 
discuție.

Or. de

Amendamentul 370
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

59. În al treilea rând, va fi îmbunătățit 
modul în care sunt tratate și rezolvate 
plângerile referitoare la implementarea 
legislației UE în domeniul mediului.

59. În al treilea rând, va fi îmbunătățit 
modul în care sunt tratate și rezolvate 
plângerile referitoare la implementarea 
legislației UE în domeniul mediului, vor fi 
asigurate o transparență mai mare și un 
acces mai bun la informațiile privind 
plângerile.

Or. es

Amendamentul 371
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

59. În al treilea rând, va fi îmbunătățit 
modul în care sunt tratate și rezolvate 
plângerile referitoare la implementarea 
legislației UE în domeniul mediului.

59. În al treilea rând, va fi îmbunătățit și 
făcut mai transparent, precum și 
accesibil, modul în care sunt tratate și 
rezolvate plângerile referitoare la 
implementarea legislației UE în domeniul 
mediului.

Or. en

Amendamentul 372
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

60. În al patrulea rând, cetățenii vor obține 
un acces mai bun la justiție în probleme de 
mediu și protecție juridică eficace în 
conformitate cu tratatele internaționale și 
cu evoluțiile determinate de intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona și de 
jurisprudența recentă a Curții Europene de 
Justiție. De asemenea, reglementarea 
extrajudiciară a conflictelor va fi 
promovată ca o alternativă la litigii.

60. În al patrulea rând, cetățenii vor obține 
un acces la justiție în probleme de mediu și 
protecție juridică eficace în conformitate cu 
Convenția de la Aarhus și alte tratate
internaționale și cu evoluțiile determinate 
de intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona și de jurisprudența recentă a 
Curții Europene de Justiție. De asemenea, 
reglementarea extrajudiciară a conflictelor 
va fi promovată ca o alternativă la litigii.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura accesul la justiție, toți pilonii Convenției de la Aarhus trebuie să facă parte 
din acquis-ul politici de mediu a Uniunii. Aceasta este în conformitate cu concluziile 
Consiliului din 11 iunie 2012.

Amendamentul 373
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 60 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

60a. În al cincilea rând, acordurile 
privind implicarea publicului în procesul 
decizional vor fi consolidate în primul 
rând prin garantarea că sistemul de 
evaluare a impactului asupra mediului nu 
permite sustragerea de la procedurile de 
evaluare a impactului și că acesta este 
obiectiv și independent;

Or. lt

Amendamentul 374
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 63 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

63. Pentru a spori la maximum beneficiile 
legislației UE în domeniul mediului, 
programul garantează că, până în 2020:

63. Pentru a spori la maximum beneficiile 
legislației UE în domeniul mediului, 
programul ar trebui să garanteze că, până 
în 2020:

Or. it

Amendamentul 375
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 63 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cetățenii UE vor avea acces la 
informații clare privind modul în care se 
implementează legislația UE în domeniul 
mediului;

(a) vor pune pe deplin în aplicare 
Convenția de la Aarhus asigurând accesul 
cetățenilor UE la informații clare privind 
modul în care se implementează legislația 
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UE în domeniul mediului, participarea în 
cadrul anumitor decizii relevante din 
punct de vedere al mediului și accesul la 
justiție;

Or. en

Justificare

În conformitate cu concluziile Consiliului din 11 iunie 2012, Convenția de la Aarhus ar trebui 
să fie pusă în aplicare pe deplin, permițând cetățenilor accesul deplin la justiție în probleme 
de mediu.

Amendamentul 376
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 63 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cetățenii UE vor avea acces la 
informații clare privind modul în care se 
implementează legislația UE în domeniul 
mediului;

(a) cetățenii UE vor avea acces la 
informații clare privind modul în care se 
implementează legislația UE în domeniul 
mediului; Pentru transparență, aceasta ar 
trebui să includă accesul online la un 
rezumat al mai multor plângeri care au 
fost depuse la Comisia Europeană și la 
informațiile privind starea de prelucrare a 
cauzelor în fiecare stat membru;

Or. es

Amendamentul 377
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 63 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) va fi pusă în aplicare cerința de 
independență a autorităților de 
reglementare la nivel național pentru 
aplicarea legislației UE în domeniul 
mediului;
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Or. en

Justificare

În mai multe directive europene privind piața internă, precum și în jurisprudența Curții 
Europene de Justiție, statelor membre li s-a solicitat să garanteze independența autorității de 
reglementare și să asigure că aceasta își exercită competențele în mod imparțial și 
transparent. A se vedea Directiva 2009/73/CE, articolul 39 alineatul (4). Aceleași cerințe 
privind autoritatea de reglementare ar trebui să se aplice la aplicarea la nivel național a 
legislației UE în domeniul mediului.

Amendamentul 378
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 63 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cetățenii vor avea mai multă încredere 
în legislația UE în domeniul mediului;

(d) cetățenii vor avea mai multă încredere 
în legislația UE în domeniul mediului și se 
vor implica îndeaproape în cadrul 
măsurilor luate pentru a aborda 
problemele de mediu;

Or. lt

Amendamentul 379
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 63 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cetățenii vor avea mai multă încredere 
în legislația UE în domeniul mediului;

(d) cetățenii vor avea mai multă încredere 
în legislația UE în domeniul mediului și în 
aplicarea ei;

Or. en

Amendamentul 380
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 63 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să se încheie acorduri de parteneriat 
pentru implementare între statele membre 
și Comisie.

(b) să se încheie acorduri de parteneriat 
pentru implementare între statele membre 
și Comisie în vederea asistării statelor 
membre pentru a preveni sau a soluționa 
problemele apărute;

Or. en

Amendamentul 381
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 63 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să se încheie acorduri de parteneriat 
pentru implementare între statele membre 
și Comisie.

(b) să se încheie acorduri de parteneriat 
transparente pentru implementare între 
statele membre și Comisie;

Or. en

Amendamentul 382
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 63 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să se extindă criteriile obligatorii 
aplicabile inspecțiilor și supravegherii 
eficace efectuate de statele membre la 
întreaga legislație a UE în domeniul 
mediului și să fie dezvoltată o capacitate 
complementară la nivelul UE pentru a 
aborda situații în care există motive 
întemeiate de îngrijorare, cu sprijinul 

(c) să se extindă criteriile obligatorii 
aplicabile inspecțiilor și supravegherii 
eficace efectuate de statele membre la 
întreaga legislație a UE în domeniul 
mediului, consolidând totodată rețeaua 
IMPEL.
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rețelelor de profesioniști;

Or. it

Amendamentul 383
Elena Oana Antonescu

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 63 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să se extindă criteriile obligatorii 
aplicabile inspecțiilor și supravegherii 
eficace efectuate de statele membre la
întreaga legislație a UE în domeniul 
mediului și să fie dezvoltată o capacitate 
complementară la nivelul UE pentru a 
aborda situații în care există motive 
întemeiate de îngrijorare, cu sprijinul 
rețelelor de profesioniști;

(c) să se garanteze criteriile obligatorii 
aplicabile inspecțiilor și supravegherii 
eficace efectuate de statele membre la 
întreaga legislație a UE în domeniul 
mediului și să fie dezvoltată o capacitate 
complementară la nivelul UE pentru a 
aborda situații în care există motive 
întemeiate de îngrijorare, cu sprijinul 
rețelelor de profesioniști;

Or. en

Amendamentul 384
Elena Oana Antonescu

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 63 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să se stabilească, la nivel național, 
mecanisme coerente și eficace pentru 
tratarea plângerilor legate de 
implementarea legislației UE în domeniul 
mediului;

(d) să se garanteze, la nivel național, 
mecanisme coerente și eficace pentru 
tratarea plângerilor legate de 
implementarea legislației UE în domeniul 
mediului;

Or. en

Amendamentul 385
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 63 – paragraful 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să se revizuiască impactul sistemului 
de evaluare în vederea garantării că 
acesta este un sistem obiectiv și 
independent și să se standardizeze 
practicile din statele membre în vederea 
evitării situațiilor în care procedurile de 
evaluare a impactului asupra mediului 
pot fi evitate ca urmare a breșelor sau a 
ambiguităților legislației;

Or. lt

Amendamentul 386
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 63 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să se asigure că dispozițiile naționale 
privind accesul la justiție reflectă 
jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii 
Europene și să fie promovată 
reglementarea extrajudiciară a conflictelor 
ca mijloc de soluționare pe cale amiabilă a 
conflictelor din domeniul mediului.

(e) să se asigure că dispozițiile naționale 
privind accesul la justiție reflectă 
jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii 
Europene și să fie promovată 
reglementarea extrajudiciară a conflictelor 
ca mijloc de soluționare pe cale eficientă a 
conflictelor din domeniul mediului.

Or. en

Amendamentul 387
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – Obiectivul prioritar nr. 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul prioritar nr. 5: Îmbunătățirea 
bazei de cunoștințe pentru politica în 

Obiectivul prioritar nr. 5: Îmbunătățirea 
bazei de cunoștințe și dovezi pentru 
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domeniul mediului politica în domeniul mediului

Or. en

Amendamentul 388
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de decizie
Anexa I – Obiectivul prioritar nr. 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Obiectivul prioritar nr. 5: Îmbunătățirea 
bazei de cunoștințe pentru politica în 
domeniul mediului

Obiectivul prioritar nr. 5: Îmbunătățirea 
bazei de cunoștințe pentru politica în 
domeniul mediului

Or. en

Amendamentul 389
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 64

Textul propus de Comisie Amendamentul

64. Cunoștințele necesare politicii UE în 
domeniul mediului se bazează pe 
monitorizarea mediului înconjurător, pe 
date, indicatori și evaluări legate de 
implementarea legislației UE, precum și pe 
cercetarea științifică formală și pe inițiative 
științifice cetățenești. S-au înregistrat 
progrese considerabile în ceea ce privește 
consolidarea acestei baze de cunoștințe, 
sensibilizarea opiniei publice și 
îmbunătățirea încrederii factorilor de 
decizie și a publicului în abordarea bazată 
pe cunoștințe a politicii, facilitând, în 
rândul acestora, înțelegerea provocărilor în 
materie de mediu și societale.

64. Politica UE în domeniul mediului se 
bazează pe monitorizarea mediului 
înconjurător, pe date, indicatori și evaluări 
legate de implementarea legislației UE,
precum și pe cercetarea științifică formală 
și pe inițiative științifice cetățenești. S-au 
înregistrat progrese considerabile în ceea 
ce privește consolidarea acestei baze de 
cunoștințe, sensibilizarea opiniei publice și 
îmbunătățirea încrederii factorilor de 
decizie și a publicului în abordarea bazată 
pe cunoștințe a politicii, facilitând, în 
rândul acestora, înțelegerea provocărilor în 
materie de mediu și societale.

Or. en
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Justificare

Expresia „bazată pe cunoștințe” utilizată de Comisie în evaluarea sa a impactului este mai 
adecvată decât expresia mai cuprinzătoare „bazată pe dovezi”.

Amendamentul 390
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 64

Textul propus de Comisie Amendamentul

64. Cunoștințele necesare politicii UE în 
domeniul mediului se bazează pe 
monitorizarea mediului înconjurător, pe 
date, indicatori și evaluări legate de 
implementarea legislației UE, precum și pe 
cercetarea științifică formală și pe inițiative 
științifice cetățenești. S-au înregistrat 
progrese considerabile în ceea ce privește 
consolidarea acestei baze de cunoștințe, 
sensibilizarea opiniei publice și 
îmbunătățirea încrederii factorilor de 
decizie și a publicului în abordarea bazată 
pe cunoștințe a politicii, facilitând, în 
rândul acestora, înțelegerea provocărilor în 
materie de mediu și societale.

64. Dovezile necesare politicii UE în 
domeniul mediului se bazează pe 
monitorizarea mediului înconjurător, pe 
date, indicatori și evaluări legate de 
implementarea legislației UE, precum și pe 
cercetarea științifică formală și pe inițiative 
științifice cetățenești. S-au înregistrat 
progrese considerabile în ceea ce privește 
consolidarea acestei baze de dovezi, 
sensibilizarea opiniei publice și 
îmbunătățirea încrederii factorilor de 
decizie și a publicului în abordarea bazată 
pe dovezi a politicii, facilitând, în rândul 
acestora, înțelegerea provocărilor în 
materie de mediu și societale.

Or. en

Amendamentul 391
Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 64

Textul propus de Comisie Amendamentul

64. Cunoștințele necesare politicii UE în 
domeniul mediului se bazează pe 
monitorizarea mediului înconjurător, pe 
date, indicatori și evaluări legate de 
implementarea legislației UE, precum și pe 

64. Dovezile necesare politicii UE în 
domeniul mediului se bazează pe 
monitorizarea mediului înconjurător, pe 
date, indicatori și evaluări legate de 
implementarea legislației UE, precum și pe 
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cercetarea științifică formală și pe inițiative 
științifice cetățenești. S-au înregistrat 
progrese considerabile în ceea ce privește 
consolidarea acestei baze de cunoștințe, 
sensibilizarea opiniei publice și 
îmbunătățirea încrederii factorilor de 
decizie și a publicului în abordarea bazată 
pe cunoștințe a politicii, facilitând, în 
rândul acestora, înțelegerea provocărilor în 
materie de mediu și societale.

cercetarea științifică formală și pe inițiative 
științifice cetățenești. S-au înregistrat 
progrese considerabile în ceea ce privește 
consolidarea acestei baze de cunoștințe și
dovezi, sensibilizarea opiniei publice și 
îmbunătățirea încrederii factorilor de 
decizie și a publicului în abordarea bazată 
pe cunoștințe a politicii, facilitând, în 
rândul acestora, înțelegerea provocărilor în 
materie de mediu și societale.

Or. en

Amendamentul 392
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 66

Textul propus de Comisie Amendamentul

66. Cu toate acestea, ritmul evoluțiilor 
actuale și incertitudinile care planează 
asupra tendințelor viitoare probabile impun 
măsuri suplimentare pentru menținerea și 
consolidarea acestei baze de cunoștințe în 
vederea garantării faptului că politica UE 
va continua să se bazeze pe o înțelegere 
solidă a stării mediului, a opțiunilor 
posibile de reacție și a consecințelor 
acestora.

66. Cu toate acestea, ritmul evoluțiilor 
actuale și incertitudinile care planează 
asupra tendințelor viitoare probabile impun 
măsuri suplimentare pentru menținerea și 
consolidarea acestei baze de cunoștințe în 
vederea garantării faptului că politica UE 
va continua să se bazeze pe o înțelegere 
solidă a stării mediului, a opțiunilor 
posibile de reacție și a consecințelor 
acestora.

Or. en

Amendamentul 393
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 66

Textul propus de Comisie Amendamentul

66. Cu toate acestea, ritmul evoluțiilor 
actuale și incertitudinile care planează 

66. Cu toate acestea, ritmul evoluțiilor 
actuale și incertitudinile care planează 
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asupra tendințelor viitoare probabile impun 
măsuri suplimentare pentru menținerea și 
consolidarea acestei baze de cunoștințe în 
vederea garantării faptului că politica UE 
va continua să se bazeze pe o înțelegere 
solidă a stării mediului, a opțiunilor 
posibile de reacție și a consecințelor 
acestora.

asupra tendințelor viitoare probabile impun 
măsuri suplimentare pentru menținerea și 
consolidarea acestei baze de cunoștințe și
dovezi în vederea garantării faptului că 
politica UE va continua să se bazeze pe o 
înțelegere solidă a stării mediului, a 
opțiunilor posibile de reacție și a 
consecințelor acestora.

Or. en

Amendamentul 394
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 68

Textul propus de Comisie Amendamentul

68. Implementarea aprofundată a 
principiului „produ o dată, utilizează des” 
care stă la baza sistemului partajat de 
informații referitoare la mediu, precum și a 
abordărilor și standardelor comune privind 
obținerea și colaționarea informațiilor 
spațiale în cadrul sistemelor INSPIRE și 
GMES65 va contribui la evitarea duplicării 
eforturilor și la eliminarea sarcinilor 
administrative inutile ale autorităților 
publice, la fel ca eforturile de a simplifica 
obligațiile de raportare în temeiul 
diferitelor acte legislative. Statele membre 
ar trebui să faciliteze și mai mult accesul 
publicului informațiile colectate pentru 
evaluarea impacturilor planurilor, 
programelor și proiectelor asupra mediului 
(de exemplu, prin evaluări ale impactului 
asupra mediului sau prin evaluări strategice 
ale impactului).

68. Implementarea aprofundată a 
principiului „produ o dată, utilizează des” 
care stă la baza sistemului partajat de 
informații referitoare la mediu, precum și a 
abordărilor și standardelor comune privind 
obținerea și colaționarea informațiilor 
spațiale în cadrul sistemelor INSPIRE și 
Copernicus (cunoscută anterior ca 
GMES), precum și alte sisteme 
informaționale în domeniul mediului 
pentru Europa (precum BISE și WISE), 
va contribui la evitarea duplicării 
eforturilor și la eliminarea sarcinilor 
administrative inutile ale autorităților 
publice, la fel ca eforturile de a simplifica 
obligațiile de raportare în temeiul 
diferitelor acte legislative. Statele membre 
ar trebui să faciliteze și mai mult accesul 
publicului informațiile colectate pentru 
evaluarea impacturilor planurilor, 
programelor și proiectelor asupra mediului 
(de exemplu, prin evaluări ale impactului 
asupra mediului sau prin evaluări strategice 
ale impactului).

Or. en
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Justificare

Versiunea alternativă a amendamentelor comune elaborate de raportor.

Amendamentul 395
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 69 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

69. Cunoștințele prezintă încă lacune 
semnificative, unele dintre acestea fiind 
importante pentru obiectivele prioritare ale 
prezentului program. Prin urmare, pentru a 
se asigura că autoritățile publice și 
întreprinderile dispun de o bază solidă 
pentru a lua decizii care să reflecte 
adevăratele beneficii și costuri sociale, 
economice și de mediu, este esențial să se 
investească în activități de cercetare mai 
aprofundată pentru a elimina aceste lacune. 
Există patru lacune principale:

69. Cunoștințele prezintă încă lacune 
semnificative, unele dintre acestea fiind 
importante pentru obiectivele prioritare ale 
prezentului program. Prin urmare, pentru a 
se asigura că autoritățile publice și 
întreprinderile dispun de cunoștințe solide
despre cele mai recente date științifice 
care să reflecte adevăratele beneficii și 
costuri sociale, economice și de mediu, 
este esențial să se investească în activități 
de cercetare mai aprofundată pentru a 
elimina aceste lacune. Există patru lacune 
principale:

Or. en

Amendamentul 396
Marit Paulsen, Riikka Manner

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 69 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Sunt necesare activități de cercetare 
avansată pentru a elimina lacunele în ceea 
ce privește datele și informațiile, precum și 
instrumente de modelizare adecvate pentru 
a înțelege mai bine aspectele complexe 
legate de schimbările pe care le suferă 
mediul, cum ar fi schimbările climatice și 
impacturile dezastrelor, implicațiile 

– Sunt necesare activități de cercetare 
avansată pentru a elimina lacunele în ceea 
ce privește datele și informațiile, precum și 
instrumente de modelizare adecvate pentru 
a înțelege mai bine aspectele complexe 
legate de schimbările pe care le suferă 
mediul, cum ar fi schimbările climatice și 
impacturile dezastrelor, transformarea 
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dispariției speciilor pentru serviciile 
ecosistemice, pragurile de mediu și 
punctele critice ecologice. Deși 
cunoștințele disponibile oferă garanții 
totale pentru luarea de măsuri de precauție 
în aceste sectoare, cercetarea aprofundată a 
limitelor planetare, a riscurilor sistemice și 
a capacității planetei noastre de a le face 
față va sprijini dezvoltarea celor mai 
adecvate reacții. Acestea ar trebui să 
includă investiții în eliminarea lacunelor 
existente în ceea ce privește datele și 
cunoștințele, cartografierea și evaluarea 
serviciilor ecosistemice, înțelegerea rolului 
biodiversității în susținerea acestora și a 
modului lor de adaptare la schimbările 
climatice.

deșeurilor biologice din zonele urbane în 
factori de producție agricolă printr-o 
curățare eficientă, implicațiile dispariției 
speciilor pentru serviciile ecosistemice, 
pragurile de mediu și punctele critice 
ecologice. Deși cunoștințele disponibile 
oferă garanții totale pentru luarea de 
măsuri de precauție în aceste sectoare, 
cercetarea aprofundată a limitelor 
planetare, a riscurilor sistemice și a 
capacității planetei noastre de a le face față 
va sprijini dezvoltarea celor mai adecvate 
reacții. Acestea ar trebui să includă 
investiții în eliminarea lacunelor existente 
în ceea ce privește datele și cunoștințele, 
cartografierea și evaluarea serviciilor 
ecosistemice, înțelegerea rolului 
biodiversității în susținerea acestora și a 
modului lor de adaptare la schimbările 
climatice.

Or. en

Amendamentul 397
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 69 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Tranziția către o economie verde 
favorabilă incluziunii necesită analizarea 
corespunzătoare a interacțiunii dintre 
factorii socioeconomici și de mediu. Dacă 
înțelegem mai bine modelele de producție 
și de consum sustenabile, modul în care pot 
fi evaluate mai precis costurile acțiunii sau 
inacțiunii, modul în care schimbarea 
comportamentului individual și societal 
contribuie la obținerea de rezultate în 
materie de protecție a mediului și modul în 
care mediul înconjurător al Europei este 
afectat de megatendințele globale, putem 
contribui la o mai bună orientare a 
inițiativelor de politică către eficientizarea 

– Tranziția către o economie verde 
favorabilă incluziunii necesită analizarea 
corespunzătoare a interacțiunii dintre 
factorii socioeconomici și de mediu. Dacă 
înțelegem mai bine modelele de producție 
și de consum sustenabile, modul în care pot 
fi evaluate mai precis costurile și 
beneficiile acțiunii sau inacțiunii, modul în 
care schimbarea comportamentului 
individual și societal contribuie la 
obținerea de rezultate în materie de 
protecție a mediului și modul în care 
mediul înconjurător al Europei este afectat 
de megatendințele globale, putem contribui 
la o mai bună orientare a inițiativelor de 
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utilizării resurselor și atenuarea presiunilor 
asupra mediului.

politică către eficientizarea utilizării 
resurselor și atenuarea presiunilor asupra 
mediului.

Or. en

Justificare

Atât costurile, cât și beneficiile acțiunii și inacțiunii ar trebui considerate la îmbunătățirea 
înțelegerii noastre și a consumului sustenabil și al tiparelor de producție.

Amendamentul 398
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 69 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Persistă incertitudini cu privire la 
implicațiile perturbatorilor endocrini, ale 
amestecurilor, ale substanțelor chimice 
care intră în componența produselor și ale 
nanomaterialelor pentru sănătatea umană și 
pentru mediu. Eliminarea acestor lacune
poate accelera procesul decizional și poate 
permite elaborarea ulterioară a acquis-ului 
în domeniul substanțelor chimice pentru a-l 
orienta mai bine către sectoarele care fac 
obiectul preocupărilor, stimulând totodată
utilizarea mai sustenabilă a substanțelor 
chimice. O mai bună înțelegere a factorilor 
de mediu care afectează sănătatea umană ar 
permite luare de măsuri strategice 
preventive.

– Cât timp persistă incertitudini cu privire 
la implicațiile depline ale perturbatorilor 
endocrini, ale amestecurilor, ale 
substanțelor chimice care intră în 
componența produselor și ale 
nanomaterialelor pentru sănătatea umană și 
pentru mediu, cele mai recente cercetări 
indică faptul că perturbatorii endocrini 
cauzează efecte adverse sănătății, în 
special în ceea ce privește femeile 
însărcinate și dezvoltarea copiilor. 
Aceasta garantează pe deplin măsurile de 
precauție. În plus, există preocupări 
privind eventualele implicații asupra 
sănătății și a mediului a efectelor 
combinate a substanțelor chimice din 
produse, nanomateriale și materiale 
avansate similare. Punerea în aplicare a 
cunoștințelor existente, suplimentată de 
efortul permanent de a completa lacunele 
în materie de cunoștințe rămase, inclusiv, 
printre altele, prin utilizarea 
biomonitorizării și a monitorizării în 
domeniul mediului, poate accelera 
procesul decizional și poate permite 
elaborarea ulterioară a acquis-ului în 
domeniul substanțelor chimice pentru a-l 
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orienta mai bine către sectoarele care fac 
obiectul preocupărilor, și contribuie 
totodată la stimularea unei utilizări mai 
sustenabile a substanțelor chimice O mai 
bună înțelegere a factorilor de mediu și a 
nivelurilor de expunere care afectează 
sănătatea umană și mediul ar permite 
luarea de măsuri strategice preventive.

Or. en

Justificare

După cum este subliniat în raportul Å. Westlund adoptat de Parlamentul European în martie 
2013, cunoștințele științifice privind efectele adverse ale perturbatorilor endocrini în special 
sunt disponibile deja și necesită luarea unor măsuri și aplicarea principiului precauției. În 
plus, cunoștințele privind efectul combinat al substanțelor chimice, al nanomaterialelor și al 
materialelor avansate similare trebuie incluse în politica de mediu, iar lacunele în materie de 
cunoștințe trebuie abordate în mod corespunzător.

Amendamentul 399
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 69 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Persistă incertitudini cu privire la 
implicațiile perturbatorilor endocrini, ale 
amestecurilor, ale substanțelor chimice 
care intră în componența produselor și ale 
nanomaterialelor pentru sănătatea umană și 
pentru mediu. Eliminarea acestor lacune 
poate accelera procesul decizional și poate 
permite elaborarea ulterioară a acquis-ului 
în domeniul substanțelor chimice pentru a-l
orienta mai bine către sectoarele care fac 
obiectul preocupărilor, stimulând totodată 
utilizarea mai sustenabilă a substanțelor 
chimice. O mai bună înțelegere a factorilor 
de mediu care afectează sănătatea umană ar 
permite luare de măsuri strategice 
preventive.

– Deși există tot mai multe cunoștințe 
disponibile privind efectele adverse ale 
substanțelor chimice ale perturbatorilor 
endocrini, în special în ceea ce privește 
dezvoltarea copiilor, care garantează pe 
deplin măsurile de precauție, persistă 
incertitudini cu privire la implicațiile 
depline ale perturbatorilor endocrini și de 
mediu, ale amestecurilor, ale substanțelor 
chimice care intră în componența 
produselor și ale nanomaterialelor pentru 
sănătatea umană. Eliminarea acestor lacune 
poate accelera procesul decizional și poate 
permite elaborarea ulterioară a acquis-ului 
în domeniul substanțelor chimice pentru a-l 
orienta mai bine către sectoarele care fac 
obiectul preocupărilor, stimulând totodată 
utilizarea mai sustenabilă a substanțelor 
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chimice. O mai bună înțelegere a factorilor 
de mediu care afectează sănătatea umană ar 
permite luarea de măsuri strategice 
preventive.

Or. en

Amendamentul 400
Gaston Franco

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 69 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Persistă incertitudini cu privire la 
implicațiile perturbatorilor endocrini, ale 
amestecurilor, ale substanțelor chimice 
care intră în componența produselor și ale 
nanomaterialelor pentru sănătatea umană și 
pentru mediu. Eliminarea acestor lacune
poate accelera procesul decizional și poate 
permite elaborarea ulterioară a acquis-ului 
în domeniul substanțelor chimice pentru a-l 
orienta mai bine către sectoarele care fac 
obiectul preocupărilor, stimulând totodată 
utilizarea mai sustenabilă a substanțelor 
chimice. O mai bună înțelegere a factorilor 
de mediu care afectează sănătatea umană ar 
permite luare de măsuri strategice 
preventive.

– Persistă incertitudini cu privire la 
implicațiile perturbatorilor endocrini, ale 
amestecurilor, ale substanțelor chimice 
care intră în componența produselor și ale 
nanomaterialelor pentru sănătatea umană și 
pentru mediu. Statelor membre care au 
făcut progrese foarte mari în acest 
domeniu li se solicită să împărtășească 
cunoștințele și experiența partenerilor lor 
din UE și, după caz, să sprijine 
introducerea de acorduri armonizate ale 
UE pentru transmiterea acestor 
cunoștințe, în special în domeniul 
nanomaterialelor. Eliminarea lacunelor 
existente, făcând demersuri pe baza 
definițiilor și a datelor științifice comune 
privind pericolele intrinseci ale 
substanțelor specifice, încurajând 
cercetarea și aplicarea principiului 
precauției, atunci când este necesar, 
precum și a principiului proporționalității, 
poate facilita procesul decizional și poate 
permite elaborarea ulterioară a acquis-ului 
în domeniul substanțelor chimice pentru a-l 
orienta mai bine către sectoarele care fac 
obiectul preocupărilor, stimulând totodată 
utilizarea mai sustenabilă a substanțelor 
chimice O mai bună înțelegere a factorilor 
de mediu care afectează sănătatea umană ar 
permite luarea de măsuri strategice 
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preventive.

Or. fr

Amendamentul 401
Anna Rosbach

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 69 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Persistă incertitudini cu privire la 
implicațiile perturbatorilor endocrini, ale 
amestecurilor, ale substanțelor chimice 
care intră în componența produselor și ale 
nanomaterialelor pentru sănătatea umană și 
pentru mediu. Eliminarea acestor lacune 
poate accelera procesul decizional și poate 
permite elaborarea ulterioară a acquis-ului 
în domeniul substanțelor chimice pentru a-l 
orienta mai bine către sectoarele care fac 
obiectul preocupărilor, stimulând totodată 
utilizarea mai sustenabilă a substanțelor 
chimice. O mai bună înțelegere a factorilor 
de mediu care afectează sănătatea umană ar 
permite luare de măsuri strategice 
preventive.

– Persistă incertitudini cu privire la 
implicațiile perturbatorilor endocrini, ale 
amestecurilor, ale substanțelor chimice 
care intră în componența produselor și ale 
nanomaterialelor pentru sănătatea umană și 
pentru mediu. Eliminarea acestor lacune 
poate accelera procesul decizional și poate 
permite elaborarea ulterioară a acquis-ului 
în domeniul substanțelor chimice pentru a-l 
orienta mai bine către sectoarele care fac 
obiectul preocupărilor, stimulând totodată 
utilizarea mai sustenabilă a substanțelor 
chimice. O mai bună înțelegere a factorilor 
de mediu care afectează sănătatea umană ar 
permite luare de măsuri strategice 
preventive. Acest lucru ar trebui făcut pe 
cât posibil prin utilizarea de metode de 
testare alternative, cu scopul de a reduce 
numărul animalelor utilizate.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu este suficient de precisă în ceea ce privește necesitatea reducerii 
numărului de animale utilizate pentru testarea chimică.

Amendamentul 402
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 69 – liniuța 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– Asigurarea contribuției tuturor 
sectoarelor la eforturile de combatere a 
schimbărilor climatice necesită o imagine 
de ansamblu clară a măsurătorilor, a 
activităților de monitorizare și a colectării 
de date privind GES, care sunt în prezent 
incomplete în ceea ce privește sectoarele 
principale, precum agricultura.

– Asigurarea contribuției tuturor 
sectoarelor la eforturile de adaptare la 
schimbările climatice necesită o imagine 
de ansamblu clară a măsurătorilor, a 
activităților de monitorizare și a colectării 
de date privind GES.

Or. it

Amendamentul 403
Ewald Stadler

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 69 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Asigurarea contribuției tuturor 
sectoarelor la eforturile de combatere a 
schimbărilor climatice necesită o imagine 
de ansamblu clară a măsurătorilor, a 
activităților de monitorizare și a colectării 
de date privind GES, care sunt în prezent 
incomplete în ceea ce privește sectoarele 
principale, precum agricultura.

– Asigurarea contribuției tuturor 
sectoarelor la eforturile de combatere a 
schimbărilor climatice necesită o imagine 
de ansamblu clară a măsurătorilor, a 
activităților de monitorizare și a colectării 
de date privind GES.

Or. de

Justificare

Se face referire la agricultură, dat fiind faptul că singurul sector în care colectarea datelor se 
presupune a fi incompletă nu oferă o imagine realistă. Metodele de contabilizare a GES 
utilizate în prezent arată că agricultura a redus emisiile de GES în întreaga Europă.

Amendamentul 404
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 70
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Textul propus de Comisie Amendamentul

70. Problemele noi și emergente cauzate de 
evoluțiile tehnologice, mai rapide decât 
cele din domeniul politicilor, precum 
nanomaterialele, sursele de energie 
neconvenționale, captarea și stocarea 
dioxidului de carbon și undele 
electromagnetice, generează provocări în 
materie de gestionare a riscurilor și pot da 
naștere unor interese, necesități și așteptări 
conflictuale. La rândul său, acest lucru 
poate duce la creșterea preocupărilor în 
rândul publicului și la ostilitatea potențială 
a acestuia față de noile tehnologii. Prin 
urmare, este necesar să se asigure o 
dezbatere explicită, mai largă, la nivelul 
întregii societăți, cu privire la riscurile 
pentru mediu și la posibilele compromisuri 
în materie pe care suntem gata să le 
acceptăm pe baza unor informații uneori 
incomplete sau nesigure legate de riscurile 
emergente și de modul în care acestea ar 
trebui gestionate. O abordare sistematică a 
gestionării riscurilor la adresa mediului va 
duce la ameliorarea capacității UE de a 
identifica și de a lua măsuri la timp cu 
privire la evoluțiile tehnologice, oferind 
totodată garanții publicului.

70. Problemele noi și emergente cauzate de 
evoluțiile tehnologice, mai rapide decât 
cele din domeniul politicilor, precum 
nanomaterialele și materialele avansate 
similare, sursele de energie 
neconvenționale, captarea și stocarea 
dioxidului de carbon și undele 
electromagnetice, generează provocări în 
materie de gestionare a riscurilor și pot da 
naștere unor interese, necesități și așteptări 
conflictuale. La rândul său, acest lucru 
poate duce la creșterea preocupărilor în 
rândul publicului și la ostilitatea potențială 
a acestuia față de noile tehnologii. Prin 
urmare, este necesar să se asigure o 
dezbatere explicită, mai largă, la nivelul 
întregii societăți, cu privire la riscurile 
pentru mediu și la posibilele compromisuri 
în materie pe care suntem gata să le 
acceptăm pe baza unor informații uneori 
incomplete sau nesigure legate de riscurile 
emergente și de modul în care acestea ar 
trebui gestionate. O abordare sistematică a 
gestionării riscurilor la adresa mediului va 
duce la ameliorarea capacității UE de a 
identifica și de a lua măsuri la timp cu 
privire la evoluțiile tehnologice, oferind 
totodată garanții publicului.

Or. en

Justificare

În viitor, există posibilitatea ca noi substanțe și materiale să fie introduse și, de aceea, este 
important să se asigure că aceste materiale și substanțe pot fi abordate la fel ca celelalte 
nanomateriale.


