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Amendamentul 405
Giancarlo Scottà

 Propunere de decizie
Anexa I – punctul 71 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

71. Pentru a îmbunătăți baza de cunoștințe 
pentru legislația UE în domeniul mediului, 
programul garantează că, până în 2020:

71. Pentru a îmbunătăți baza de cunoștințe 
pentru legislația UE în domeniul mediului, 
programul ar trebui să garanteze că, până 
în 2020:

Or. it

Amendamentul 406
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 71 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

71. Pentru a îmbunătăți baza de cunoștințe 
pentru legislația UE în domeniul mediului, 
programul garantează că, până în 2020:

71. Pentru a îmbunătăți baza de cunoștințe 
și informații pentru legislația UE în 
domeniul mediului, programul garantează 
că, până în 2020:

Or. en

Amendamentul 407
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 71 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) factorii de decizie și întreprinderile vor 
dispune de o bază mai bună pentru 
elaborarea și implementarea politicilor 
climatice și de mediu, inclusiv pentru 

(a) factorii de decizie și întreprinderile vor 
dispune de o bază mai bună pentru 
elaborarea și implementarea politicilor 
climatice și de mediu, inclusiv pentru 
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măsurarea costurilor și beneficiilor; măsurarea costurilor și beneficiilor acțiunii 
sau inacțiunii;

Or. en

Justificare

Versiune alternativă la amendamentele comune depuse de către raportor. Alinierea 
formulării privind costurile și beneficiile acțiunii, precum și ale inacțiunii, care apare în altă 
parte a textului.

Amendamentul 408
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 71 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) va crește ponderea fondurilor UE 
pentru cercetare utilizate în scopul 
evaluării pericolelor prezentate de noile 
produse, procese și tehnologii.

Or. en

Amendamentul 409
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 71 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ca eforturile de cercetare la nivelul UE 
și al statelor membre să fie coordonate și 
orientate către abordarea principalelor 
lacune din cunoștințele despre mediu, 
inclusiv riscurile pe care le implică 
punctele critice ecologice;

(a) ca eforturile de cercetare la nivelul UE 
și al statelor membre să fie coordonate și 
orientate către abordarea principalelor 
lacune din cunoștințele despre mediu, 
inclusiv a riscurilor pe care le implică 
punctele critice ecologice, astfel cum se 
evidențiază în conceptul limitelor 
planetare;

Or. en
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Amendamentul 410
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 71 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ca eforturile de cercetare la nivelul UE 
și al statelor membre să fie coordonate și 
orientate către abordarea principalelor 
lacune din cunoștințele despre mediu, 
inclusiv riscurile pe care le implică 
punctele critice ecologice;

(a) ca eforturile de cercetare la nivelul UE 
și al statelor membre să fie coordonate, 
promovate și orientate către abordarea 
principalelor lacune din cunoștințele despre 
mediu, inclusiv a riscurilor pe care le 
implică punctele critice ecologice;

Or. en

Amendamentul 411
Elena Oana Antonescu

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 71 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ca eforturile de cercetare la nivelul UE 
și al statelor membre să fie coordonate și 
orientate către abordarea principalelor 
lacune din cunoștințele despre mediu, 
inclusiv riscurile pe care le implică 
punctele critice ecologice;

(a) ca eforturile de cercetare la nivelul UE 
și al statelor membre să fie coordonate, 
promovate și orientate către abordarea 
principalelor lacune din cunoștințele despre 
mediu, inclusiv a riscurilor pe care le 
implică punctele critice ecologice;

Or. en

Amendamentul 412
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 71 – paragraful 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ca eforturile de cercetare la nivelul UE 
și al statelor membre să fie coordonate și 
orientate către abordarea principalelor 
lacune din cunoștințele despre mediu, 
inclusiv riscurile pe care le implică 
punctele critice ecologice;

(a) ca reducerea bugetelor pentru 
cercetare să fie evitată și ca eforturile de 
cercetare la nivelul UE și al statelor 
membre să fie sporite, coordonate și 
orientate către abordarea principalelor 
lacune din cunoștințele despre mediu, 
inclusiv a riscurilor pe care le implică 
punctele critice ecologice;

Or. es

Amendamentul 413
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 71 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să se adopte o abordare sistematică a 
gestionării riscurilor;

(b) să se adopte o abordare sistematică și 
integrată a gestionării riscurilor, bazată pe 
principiul precauției și al acțiunii 
preventive, principiul „poluatorul 
plătește”, principiul corectării poluării la 
sursă, precum și principiul 
proporționalității;

Or. en

Justificare

Aceeași formulare ca a amendamentelor comune depuse de raportor.

Amendamentul 414
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 71 – paragraful 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să se adopte o abordare sistematică a 
gestionării riscurilor;

(b) să se adopte o abordare sistematică și 
integrată a gestionării riscurilor;

Or. en

Amendamentul 415
Elena Oana Antonescu

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 71 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să se adopte o abordare sistematică a 
gestionării riscurilor;

(b) să se adopte o abordare sistematică și 
integrată a gestionării riscurilor;

Or. en

Amendamentul 416
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 71 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să se simplifice, să se raționalizeze și să 
se modernizeze colectarea, gestionarea și 
partajarea datelor și a informațiilor privind 
mediul și schimbările climatice.

(c) să se simplifice, să se raționalizeze și să 
se modernizeze colectarea, gestionarea și 
partajarea datelor și a informațiilor privind 
mediul și schimbările climatice în toate 
etapele ciclului de politică a UE în 
domeniul mediului și al climei.

Or. en

Amendamentul 417
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 71 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să se simplifice, să se raționalizeze și să 
se modernizeze colectarea, gestionarea și 
partajarea datelor și a informațiilor privind 
mediul și schimbările climatice.

(c) să se simplifice, să se raționalizeze și să 
se modernizeze colectarea, gestionarea și 
partajarea datelor și a informațiilor privind 
mediul și schimbările climatice, inclusiv 
dezvoltarea și punerea în aplicare a unui 
sistem european partajat de informații 
referitoare la mediu.

Or. en

Justificare

Astfel cum sugerează raportorul în amendamentele sale comune.

Amendamentul 418
Elena Oana Antonescu

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 71 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să se simplifice, să se raționalizeze și să 
se modernizeze colectarea, gestionarea și 
partajarea datelor și a informațiilor privind 
mediul și schimbările climatice.

(c) să se simplifice, să se raționalizeze și să 
se modernizeze colectarea, gestionarea și 
partajarea datelor și a informațiilor privind 
mediul și schimbările climatice în toate 
etapele ciclului de politică a UE în 
domeniul mediului și al climei.

Or. en

Amendamentul 419
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 71 – paragraful 2 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să se efectueze o evaluare amplă a 
disponibilității aprovizionării durabile cu 
biomasă și a utilizărilor și nevoilor 
concurente ale biomasei.

Or. en

Amendamentul 420
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 71 – paragraful 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) să se stabilească o bază de cunoștințe 
cuprinzătoare privind nivelurile de 
expunere și de toxicitate ale substanțelor 
chimice, pentru a sprijini strategia pentru 
un mediu netoxic.

Or. en

(Corelat cu modificarea adusă de către aceiași autori la punctul 52 paragraful 2 litera (d).)

Justificare

Necesitatea constituirii unei baze de cunoștințe cuprinzătoare privind nivelurile de expunere 
și de toxicitate ale substanțelor chimice pentru a sprijini strategia pentru un mediu netoxic ar 
trebui să se adauge la cerințele de îmbunătățire a bazei de dovezi pentru politica în materie 
de mediu.

Amendamentul 421
João Ferreira, Sabine Wils

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 72
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Textul propus de Comisie Amendamentul

72. Eforturile necesare pentru atingerea 
obiectivelor stabilite mai sus vor necesita 
investiții adecvate din surse publice și 
private. Totodată, în timp ce multe țări se 
străduiesc să facă față crizei economice și 
financiare, nevoia de reforme economice 
și scăderea datoriilor publice oferă noi 
oportunități de trecere rapidă la o 
economie eficientă din punctul de vedere 
al utilizării resurselor și cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 422
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 72

Textul propus de Comisie Amendamentul

72. Eforturile necesare pentru atingerea 
obiectivelor stabilite mai sus vor necesita 
investiții adecvate din surse publice și 
private. Totodată, în timp ce multe țări se 
străduiesc să facă față crizei economice și 
financiare, nevoia de reforme economice 
și scăderea datoriilor publice oferă noi 
oportunități de trecere rapidă la o 
economie eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor și cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon.

72. Eforturile necesare pentru atingerea 
obiectivelor stabilite mai sus vor necesita 
investiții adecvate din surse publice și 
private. Totodată, în timp ce multe țări se 
străduiesc să facă față crizei economice și 
financiare, trecerea la o economie eficientă
din punct de vedere al utilizării resurselor 
și cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
poate reprezenta o oportunitate în cadrul 
reformelor necesare pentru relansarea 
creșterii economice și pentru scăderea 
implicită a datoriilor publice.

Or. it

Amendamentul 423
João Ferreira, Sabine Wils
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

73. Atragerea investițiilor în unele 
sectoare este dificilă în prezent din cauza 
absenței semnalelor de preț de pe piață 
sau din cauza semnalelor de preț
denaturate, rezultate din contabilizarea 
incorectă a costurilor de mediu sau din 
acordarea de subvenții publice pentru 
activități dăunătoare mediului.

73. Aplicarea politicilor de mediu necesită 
finanțare din fonduri publice și creșterea 
numărului locurilor de muncă cu 
parcursuri profesionale adecvate în 
administrația publică națională, regională 
și locală, însă aceste obiective sunt 
subminate de politicile de austeritate și de 
reducere a cheltuielilor publice impuse 
anumitor state membre. UE ar trebui să 
revizuiască aceste politici, în vederea 
atingerii obiectivelor în domeniul 
mediului.

Or. pt

Amendamentul 424
João Ferreira, Sabine Wils

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

74. Va trebui ca Uniunea și statele membre 
să creeze condițiile necesare pentru a 
garanta abordarea în mod adecvat a 
externalităților de mediu și transmiterea 
unor semnale corecte sectorului privat, 
ținând seama în mod corespunzător de 
eventualele impacturi sociale negative.
Acest lucru va implica aplicarea mai 
sistematică a principiului „poluatorul 
plătește”, prin eliminarea treptată a 
subvențiilor dăunătoare mediului și prin 
deplasarea presiunii fiscale de pe piața 
muncii către poluatori. Pe măsură ce 
resursele naturale se împuținează tot mai 
mult, renta și profiturile economice 
asociate proprietății asupra acestora sau 
utilizării lor exclusive pot crește. 
Intervenția publică în vederea garantării 

74. Va trebui ca Uniunea și statele membre 
să creeze condițiile necesare pentru a plasa 
statutul naturii și al comunității mai 
presus de acumulările private de capital, 
ca garant al egalității și justiției sociale,
acordând prioritate principiilor
democrației economice în fața regulilor 
pieței, dar și să asigure condițiile necesare 
pentru luarea în considerare a factorilor 
externi de mediu și pentru ca sectorul 
privat să primească semnale corecte din 
partea unui mediu reglementat, acordând 
o atenție corespunzătoare eventualelor 
efecte sociale nedorite. Pe măsură ce 
resursele naturale se împuținează tot mai 
mult, este din ce în ce mai important ca 
ele să fie sau să devină treptat proprietate 
publică, în vederea garantării accesului 
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faptului că aceste rente nu sunt excesive și 
că se ține seama de externalități va 
determina o utilizare mai eficientă a 
acestor resurse si va contribui la evitarea 
denaturării pieței, generând totodată
venituri publice. Prioritățile în materie de 
protecție a mediului și de combatere a 
schimbărilor climatice vor fi realizate în 
cadrul Semestrului European, unde 
acestea sunt importante pentru 
perspectivele de creștere sustenabilă ale
statelor membre individuale, cărora le sunt 
adresate recomandări specifice. Alte 
instrumente bazate pe piață, precum 
plățile pentru serviciile ecosistemice, ar 
trebui utilizate mai extensiv la nivelul UE 
și la nivel național pentru a stimula 
implicarea sectorului privat și gestionarea 
sustenabilă a capitalului natural.

universal și ecologic, ca trăsătură a unor 
servicii publice de calitate. Intervenția 
publică se va asigura că rentele pentru 
aceste servicii nu sunt excesive, 
garantând, totodată, o utilizare eficientă și 
accesibilă a tuturor acestor resurse.
Prioritățile în materie de protecție a 
mediului și de combatere a schimbărilor 
climatice vor fi realizate în cadrul creșterii 
durabile necesare a statelor membre 
individuale, cărora le sunt adresate 
recomandări specifice. Alte instrumente de 
reglementare a pieței ar trebui utilizate 
mai extensiv la nivelul UE și la nivel 
național pentru a stimula implicarea 
sectorului public și gestionarea sustenabilă 
a resurselor naturale.

Or. pt

Amendamentul 425
Giancarlo Scottà

 Propunere de decizie
Anexa I – punctul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

74. Va trebui ca Uniunea și statele membre 
să creeze condițiile necesare pentru a 
garanta abordarea în mod adecvat a 
externalităților de mediu și transmiterea 
unor semnale corecte sectorului privat, 
ținând seama în mod corespunzător de 
eventualele impacturi sociale negative. 
Acest lucru va implica aplicarea mai 
sistematică a principiului „poluatorul 
plătește”, prin eliminarea treptată a 
subvențiilor dăunătoare mediului și prin 
deplasarea presiunii fiscale de pe piața 
muncii către poluatori. Pe măsură ce 
resursele naturale se împuținează tot mai 
mult, renta și profiturile economice 
asociate proprietății asupra acestora sau 

74. Va trebui ca Uniunea și statele membre 
să creeze condițiile necesare pentru a 
garanta abordarea în mod adecvat a 
externalităților de mediu și transmiterea 
unor semnale corecte sectorului privat, 
ținând seama în mod corespunzător de 
eventualele impacturi sociale negative. 
Acest lucru va implica aplicarea mai 
sistematică a principiului „poluatorul 
plătește”, prin eliminarea treptată a 
subvențiilor dăunătoare mediului. Pe 
măsură ce resursele naturale se 
împuținează tot mai mult, renta și 
profiturile economice asociate proprietății 
asupra acestora sau utilizării lor exclusive 
pot crește. Intervenția publică în vederea 
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utilizării lor exclusive pot crește. 
Intervenția publică în vederea garantării 
faptului că aceste rente nu sunt excesive și 
că se ține seama de externalități va 
determina o utilizare mai eficientă a 
acestor resurse si va contribui la evitarea 
denaturării pieței, generând totodată 
venituri publice. Prioritățile în materie de 
protecție a mediului și de combatere a 
schimbărilor climatice vor fi realizate în 
cadrul Semestrului European, unde acestea 
sunt importante pentru perspectivele de 
creștere sustenabilă ale statelor membre 
individuale, cărora le sunt adresate 
recomandări specifice. Alte instrumente 
bazate pe piață, precum plățile pentru 
serviciile ecosistemice, ar trebui utilizate 
mai extensiv la nivelul UE și la nivel 
național pentru a stimula implicarea 
sectorului privat și gestionarea sustenabilă 
a capitalului natural.

garantării faptului că aceste rente nu sunt 
excesive și că se ține seama de externalități 
va determina o utilizare mai eficientă a 
acestor resurse si va contribui la evitarea 
denaturării pieței, generând totodată 
venituri publice. Prioritățile în materie de 
protecție a mediului și de combatere a 
schimbărilor climatice vor fi realizate în 
cadrul semestrului european, unde acestea 
sunt importante pentru perspectivele de 
creștere sustenabilă ale statelor membre 
individuale, cărora le sunt adresate 
recomandări specifice. La nivelul UE și la 
nivel național ar trebui să se stimuleze
implicarea sectorului privat și gestionarea 
sustenabilă a capitalului natural.

Or. it

Amendamentul 426
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

74. Va trebui ca Uniunea și statele membre 
să creeze condițiile necesare pentru a 
garanta abordarea în mod adecvat a 
externalităților de mediu și transmiterea 
unor semnale corecte sectorului privat, 
ținând seama în mod corespunzător de 
eventualele impacturi sociale negative. 
Acest lucru va implica aplicarea mai 
sistematică a principiului „poluatorul 
plătește”, prin eliminarea treptată a 
subvențiilor dăunătoare mediului și prin 
deplasarea presiunii fiscale de pe piața 
muncii către poluatori. Pe măsură ce 
resursele naturale se împuținează tot mai 

74. Ar trebui ca Uniunea și statele membre 
să ia în considerare crearea condițiilor
necesare pentru a permite abordarea în 
mod adecvat a externalităților de mediu și 
transmiterea unor semnale corecte 
sectorului privat, ținând seama în mod 
corespunzător de eventualele impacturi 
economice și sociale negative. Acest lucru 
poate implica aplicarea mai sistematică a 
principiului „poluatorul plătește”, prin 
eliminarea treptată a subvențiilor 
dăunătoare mediului și prin deplasarea 
presiunii fiscale de pe piața muncii către 
poluatori, într-un mod neutru. Pe măsură 
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mult, renta și profiturile economice 
asociate proprietății asupra acestora sau 
utilizării lor exclusive pot crește. 
Intervenția publică în vederea garantării 
faptului că aceste rente nu sunt excesive și 
că se ține seama de externalități va 
determina o utilizare mai eficientă a 
acestor resurse si va contribui la evitarea 
denaturării pieței, generând totodată 
venituri publice. Prioritățile în materie de 
protecție a mediului și de combatere a 
schimbărilor climatice vor fi realizate în 
cadrul Semestrului European, unde acestea 
sunt importante pentru perspectivele de 
creștere sustenabilă ale statelor membre 
individuale, cărora le sunt adresate 
recomandări specifice. Alte instrumente 
bazate pe piață, precum plățile pentru 
serviciile ecosistemice, ar trebui utilizate 
mai extensiv la nivelul UE și la nivel 
național pentru a stimula implicarea 
sectorului privat și gestionarea sustenabilă 
a capitalului natural.

ce resursele naturale se împuținează tot mai 
mult, renta și profiturile economice 
asociate proprietății asupra acestora sau 
utilizării lor exclusive pot crește. 
Intervenția publică în vederea garantării 
faptului că aceste rente nu sunt excesive și 
că se ține seama de externalități va 
determina o utilizare mai eficientă a 
acestor resurse si va contribui la evitarea 
denaturării pieței, generând totodată 
venituri publice. Prioritățile în materie de 
protecție a mediului și de combatere a 
schimbărilor climatice vor fi realizate în 
cadrul semestrului european, unde acestea 
sunt importante pentru perspectivele de 
creștere sustenabilă ale statelor membre 
individuale, cărora le sunt adresate 
recomandări specifice. Alte instrumente 
bazate pe piață, precum plățile pentru 
serviciile ecosistemice, ar trebui utilizate 
mai extensiv la nivelul UE și la nivel 
național pentru a stimula implicarea 
sectorului privat și gestionarea sustenabilă 
a capitalului natural.

Or. en

Amendamentul 427
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

74. Va trebui ca Uniunea și statele membre 
să creeze condițiile necesare pentru a 
garanta abordarea în mod adecvat a 
externalităților de mediu și transmiterea 
unor semnale corecte sectorului privat, 
ținând seama în mod corespunzător de 
eventualele impacturi sociale negative. 
Acest lucru va implica aplicarea mai 
sistematică a principiului „poluatorul 
plătește”, prin eliminarea treptată a 
subvențiilor dăunătoare mediului și prin 

74. Va trebui ca Uniunea și statele membre 
să creeze condițiile necesare pentru a 
garanta abordarea în mod adecvat a 
externalităților de mediu și transmiterea 
unor semnale corecte sectorului privat, 
ținând seama în mod corespunzător de 
eventualele impacturi sociale negative. 
Acest lucru va implica aplicarea mai 
sistematică a principiului „poluatorul
plătește”, prin eliminarea treptată a 
subvențiilor dăunătoare mediului și prin 
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deplasarea presiunii fiscale de pe piața 
muncii către poluatori. Pe măsură ce 
resursele naturale se împuținează tot mai 
mult, renta și profiturile economice 
asociate proprietății asupra acestora sau 
utilizării lor exclusive pot crește.
Intervenția publică în vederea garantării 
faptului că aceste rente nu sunt excesive și
că se ține seama de externalități va 
determina o utilizare mai eficientă a 
acestor resurse si va contribui la evitarea 
denaturării pieței, generând totodată 
venituri publice. Prioritățile în materie de 
protecție a mediului și de combatere a 
schimbărilor climatice vor fi realizate în 
cadrul Semestrului European, unde acestea 
sunt importante pentru perspectivele de 
creștere sustenabilă ale statelor membre 
individuale, cărora le sunt adresate 
recomandări specifice. Alte instrumente 
bazate pe piață, precum plățile pentru 
serviciile ecosistemice, ar trebui utilizate 
mai extensiv la nivelul UE și la nivel 
național pentru a stimula implicarea 
sectorului privat și gestionarea sustenabilă 
a capitalului natural.

deplasarea presiunii fiscale de pe piața 
muncii către poluatori. Pe măsură ce 
resursele naturale se împuținează tot mai 
mult, renta și profiturile economice 
asociate proprietății asupra acestora sau 
utilizării lor exclusive pot crește.
Intervenția publică în vederea garantării 
faptului că se ține seama de externalități va 
determina o utilizare mai eficientă a 
acestor resurse si va contribui la evitarea 
denaturării pieței, generând totodată 
venituri publice. Prioritățile în materie de 
protecție a mediului și de combatere a 
schimbărilor climatice vor fi realizate în 
cadrul semestrului european, unde acestea 
sunt importante pentru perspectivele de 
creștere sustenabilă ale statelor membre 
individuale, cărora le sunt adresate 
recomandări specifice. Alte instrumente 
bazate pe piață, precum plățile pentru 
serviciile ecosistemice, ar trebui utilizate 
mai extensiv la nivelul UE și la nivel 
național pentru a stimula implicarea 
sectorului privat și gestionarea sustenabilă 
a capitalului natural.

Or. fr

Amendamentul 428
Margrete Auken

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

74. Va trebui ca Uniunea și statele membre 
să creeze condițiile necesare pentru a 
garanta abordarea în mod adecvat a 
externalităților de mediu și transmiterea 
unor semnale corecte sectorului privat, 
ținând seama în mod corespunzător de 
eventualele impacturi sociale negative. 
Acest lucru va implica aplicarea mai 
sistematică a principiului „poluatorul 

74. Va trebui ca Uniunea și statele membre 
să creeze condițiile necesare pentru a 
garanta abordarea în mod adecvat a 
externalităților de mediu și transmiterea 
unor semnale corecte sectorului privat, 
ținând seama în mod corespunzător de 
eventualele impacturi sociale negative. 
Acest lucru va implica aplicarea mai 
sistematică a principiului „poluatorul 



PE508.029v01-00 16/64 AM\931429RO.doc

RO

plătește”, prin eliminarea treptată a 
subvențiilor dăunătoare mediului și prin 
deplasarea presiunii fiscale de pe piața 
muncii către poluatori. Pe măsură ce 
resursele naturale se împuținează tot mai 
mult, renta și profiturile economice 
asociate proprietății asupra acestora sau 
utilizării lor exclusive pot crește. 
Intervenția publică în vederea garantării 
faptului că aceste rente nu sunt excesive și 
că se ține seama de externalități va 
determina o utilizare mai eficientă a 
acestor resurse si va contribui la evitarea 
denaturării pieței, generând totodată 
venituri publice. Prioritățile în materie de 
protecție a mediului și de combatere a 
schimbărilor climatice vor fi realizate în 
cadrul Semestrului European, unde acestea 
sunt importante pentru perspectivele de 
creștere sustenabilă ale statelor membre 
individuale, cărora le sunt adresate 
recomandări specifice. Alte instrumente 
bazate pe piață, precum plățile pentru 
serviciile ecosistemice, ar trebui utilizate 
mai extensiv la nivelul UE și la nivel 
național pentru a stimula implicarea 
sectorului privat și gestionarea sustenabilă 
a capitalului natural.

plătește”, prin eliminarea treptată a 
subvențiilor dăunătoare mediului, prin 
deplasarea presiunii fiscale de pe piața 
muncii către poluatori și depunerea de 
eforturi pentru garantarea unui nivel 
comun de fiscalitate ecologică în cadrul 
Uniunii. Pe măsură ce resursele naturale se 
împuținează tot mai mult, renta și 
profiturile economice asociate proprietății 
asupra acestora sau utilizării lor exclusive 
pot crește. Intervenția publică în vederea 
garantării faptului că aceste rente nu sunt 
excesive și că se ține seama de externalități 
va determina o utilizare mai eficientă a 
acestor resurse si va contribui la evitarea 
denaturării pieței, generând totodată 
venituri publice. Prioritățile în materie de 
protecție a mediului și de combatere a 
schimbărilor climatice vor fi realizate în 
cadrul semestrului european, unde acestea 
sunt importante pentru perspectivele de 
creștere sustenabilă ale statelor membre 
individuale, cărora le sunt adresate 
recomandări specifice. Alte instrumente 
bazate pe piață, precum plățile pentru 
serviciile ecosistemice, ar trebui utilizate 
mai extensiv la nivelul UE și la nivel 
național pentru a stimula implicarea 
sectorului privat și gestionarea sustenabilă 
a capitalului natural.

Or. en

Justificare

Pentru a reduce activitățile dăunătoare mediului și a garanta condiții de concurență 
echitabile pentru întreprinderi, ar trebui să se introducă un nivel comun de fiscalitate 
ecologică în cadrul Uniunii.

Amendamentul 429
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 74
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Textul propus de Comisie Amendamentul

74. Va trebui ca Uniunea și statele membre 
să creeze condițiile necesare pentru a 
garanta abordarea în mod adecvat a 
externalităților de mediu și transmiterea 
unor semnale corecte sectorului privat, 
ținând seama în mod corespunzător de 
eventualele impacturi sociale negative. 
Acest lucru va implica aplicarea mai 
sistematică a principiului „poluatorul 
plătește”, prin eliminarea treptată a 
subvențiilor dăunătoare mediului și prin 
deplasarea presiunii fiscale de pe piața 
muncii către poluatori. Pe măsură ce 
resursele naturale se împuținează tot mai 
mult, renta și profiturile economice 
asociate proprietății asupra acestora sau 
utilizării lor exclusive pot crește. 
Intervenția publică în vederea garantării 
faptului că aceste rente nu sunt excesive și 
că se ține seama de externalități va 
determina o utilizare mai eficientă a 
acestor resurse si va contribui la evitarea 
denaturării pieței, generând totodată 
venituri publice. Prioritățile în materie de 
protecție a mediului și de combatere a 
schimbărilor climatice vor fi realizate în 
cadrul Semestrului European, unde acestea 
sunt importante pentru perspectivele de 
creștere sustenabilă ale statelor membre 
individuale, cărora le sunt adresate 
recomandări specifice. Alte instrumente 
bazate pe piață, precum plățile pentru 
serviciile ecosistemice, ar trebui utilizate 
mai extensiv la nivelul UE și la nivel 
național pentru a stimula implicarea 
sectorului privat și gestionarea sustenabilă 
a capitalului natural.

74. Va trebui ca Uniunea și statele membre 
să creeze condițiile necesare pentru a 
garanta abordarea în mod adecvat a 
externalităților de mediu și transmiterea 
unor semnale corecte sectorului privat, 
ținând seama în mod corespunzător de 
eventualele impacturi sociale negative. 
Acest lucru va implica aplicarea mai 
sistematică a principiului „poluatorul 
plătește”, prin eliminarea treptată a 
subvențiilor dăunătoare mediului și prin 
deplasarea presiunii fiscale de pe piața 
muncii către poluatori și consumul de
resurse. Pe măsură ce resursele naturale se 
împuținează tot mai mult, renta și 
profiturile economice asociate proprietății 
asupra acestora sau utilizării lor exclusive 
pot crește. Intervenția publică în vederea 
garantării faptului că aceste rente nu sunt 
excesive și că se ține seama de externalități 
va determina o utilizare mai eficientă a 
acestor resurse si va contribui la evitarea 
denaturării pieței, generând totodată 
venituri publice. Prioritățile în materie de 
protecție a mediului și de combatere a 
schimbărilor climatice vor fi realizate în 
cadrul semestrului european prin 
introducerea de indicatori principali, unde 
acestea sunt importante pentru 
perspectivele de creștere sustenabilă ale 
statelor membre individuale, cărora le sunt 
adresate recomandări specifice. Alte 
instrumente bazate pe piață, precum plățile 
pentru serviciile ecosistemice, ar trebui 
utilizate mai extensiv la nivelul UE și la 
nivel național pentru a stimula implicarea 
sectorului privat și gestionarea sustenabilă 
a capitalului natural.

Or. en

Amendamentul 430
Ewald Stadler
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 74

Textul propus de comisie Amendamentul

74. Va trebui ca Uniunea și statele membre 
să creeze condițiile necesare pentru a 
garanta abordarea în mod adecvat a 
externalităților de mediu și transmiterea 
unor semnale corecte sectorului privat, 
ținând seama în mod corespunzător de 
eventualele impacturi sociale negative. 
Acest lucru va implica aplicarea mai 
sistematică a principiului „poluatorul 
plătește”, prin eliminarea treptată a 
subvențiilor dăunătoare mediului și prin 
deplasarea presiunii fiscale de pe piața 
muncii către poluatori. Pe măsură ce 
resursele naturale se împuținează tot mai 
mult, renta și profiturile economice 
asociate proprietății asupra acestora sau 
utilizării lor exclusive pot crește. 
Intervenția publică în vederea garantării 
faptului că aceste rente nu sunt excesive și 
că se ține seama de externalități va 
determina o utilizare mai eficientă a 
acestor resurse si va contribui la evitarea 
denaturării pieței, generând totodată 
venituri publice. Prioritățile în materie de 
protecție a mediului și de combatere a 
schimbărilor climatice vor fi realizate în 
cadrul Semestrului European, unde acestea 
sunt importante pentru perspectivele de 
creștere sustenabilă ale statelor membre 
individuale, cărora le sunt adresate 
recomandări specifice. Alte instrumente 
bazate pe piață, precum plățile pentru 
serviciile ecosistemice, ar trebui utilizate 
mai extensiv la nivelul UE și la nivel 
național pentru a stimula implicarea 
sectorului privat și gestionarea sustenabilă 
a capitalului natural.

74. Va trebui ca Uniunea și statele membre 
să creeze condițiile necesare pentru a 
garanta abordarea în mod adecvat a 
externalităților de mediu și transmiterea 
unor semnale corecte sectorului privat, 
ținând seama în mod corespunzător de 
eventualele impacturi sociale negative. 
Acest lucru va implica aplicarea mai 
sistematică a principiului „poluatorul
plătește”, prin eliminarea treptată a 
subvențiilor dăunătoare mediului și prin 
deplasarea presiunii fiscale de pe piața 
muncii către poluatori. Totuși, această 
deplasare a presiunii fiscale nu poate să 
conducă la relocarea locurilor de muncă.
Pe măsură ce resursele naturale se 
împuținează tot mai mult, renta și 
profiturile economice asociate proprietății 
asupra acestora sau utilizării lor exclusive 
pot crește. Intervenția publică în vederea 
garantării faptului că aceste rente nu sunt 
excesive și că se ține seama de externalități 
va determina o utilizare mai eficientă a 
acestor resurse si va contribui la evitarea 
denaturării pieței, generând totodată 
venituri publice. Prioritățile în materie de 
protecție a mediului și de combatere a 
schimbărilor climatice vor fi realizate în 
cadrul semestrului european, unde acestea 
sunt importante pentru perspectivele de 
creștere sustenabilă ale statelor membre 
individuale, cărora le sunt adresate 
recomandări specifice. Alte instrumente 
bazate pe piață, precum plățile pentru
serviciile ecosistemice, ar trebui utilizate 
mai extensiv la nivelul UE și la nivel 
național pentru a stimula implicarea 
sectorului privat și gestionarea sustenabilă 
a capitalului natural.

Or. de
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Justificare

În prezent, angajatorii își relocalizează deja activitățile din cauza taxelor mari. Trebuie să se 
evite înrăutățirea acestei situații din cauza măsurilor de mediu.

Amendamentul 431
João Ferreira

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Amendamentul 432
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 77

Textul propus de Comisie Amendamentul

77. Dincolo de această integrare, 
includerea „proiectelor integrate” în 
programul LIFE va permite combinarea 
fondurilor și o mai bună aliniere a acestora 
la prioritățile de politică într-un mod mai 
strategic și mai rentabil, pentru sprijinirea 
măsurilor climatice și de mediu.

77. Dincolo de această integrare, 
includerea „proiectelor integrate” în 
programul LIFE va permite combinarea 
fondurilor și o mai bună aliniere a acestora 
la prioritățile de politică într-un mod mai 
strategic și mai rentabil, pentru sprijinirea 
măsurilor climatice și de mediu, prin 
desfășurarea unei serii de proiecte, 
inclusiv „proiecte integrate”, sub rezerva 
îndeplinirii condițiilor specifice cu privire 
la normele care guvernează „proiectele 
integrate” și punerea acestora în aplicare.

Or. en

Amendamentul 433
Margrete Auken

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 77 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

77a. Până în anul 2020, finanțarea UE 
din fonduri structurale și de coeziune ar 
trebui să se limiteze la proiecte care nu 
afectează mediul. Totodată, în cazul 
proiectelor finanțate din fonduri 
structurale sau de coeziune care se 
dovedesc a fi avut efecte negative asupra 
mediului trebuie să se ramburseze suma 
alocată inițial din fondurile UE.

Or. en

Justificare

În conformitate cu obiectivul conservării, protecției și îmbunătățirii mediului Uniunii, 
fondurile UE nu ar trebui să sprijine financiar proiecte care încalcă acest obiectiv. În cazul 
în care evaluarea unui anumit proiect finanțat de UE indică o degradare a mediului, 
fondurile trebuie să fie rambursate Uniunii.
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Amendamentul 434
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 78

Textul propus de Comisie Amendamentul

78. Creșterea capitalului Băncii Europene 
de Investiții (BEI), ca parte a Pactului 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă 2012, oferă surse suplimentare de 
investiții.

78. Creșterea capitalului Băncii Europene 
de Investiții (BEI), ca parte a Pactului 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă 2012, oferă surse suplimentare de 
investiții, care trebuie să fie utilizate în 
conformitate cu obiectivele UE în materie 
de mediu și climă.

Or. en

Amendamentul 435
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 80

Textul propus de Comisie Amendamentul

80. În plus, cheltuielile legate de 
biodiversitate și de climă sunt dificil de 
monitorizat. Pentru a se evalua progresele 
înregistrate în ceea ce privește atingerea 
acestor obiective, ar trebui instituit un 
sistem de monitorizare și raportare, bazat 
pe metodologia OCDE („reperele Rio”). 
Acest lucru este important din perspectiva 
efortului global al UE legat de acordurile 
multilaterale privind combaterea 
schimbărilor climatice și biodiversitatea. În 
acest context, UE va contribui la procesul 
interguvernamental, lansat cu ocazia 
Summitului Rio+20, de evaluare a 
necesităților de finanțare și va propune 
opțiuni cu privire la o strategie eficace de 
finanțare a dezvoltării durabile.

80. În plus, cheltuielile legate de 
biodiversitate și de climă sunt dificil de 
monitorizat. Pentru a se evalua progresele 
înregistrate în ceea ce privește atingerea 
acestor obiective, ar trebui instituit un 
sistem de monitorizare și raportare, bazat 
în primul rând pe metodologia OCDE. 
Acest lucru este important din perspectiva 
efortului global al UE legat de acordurile 
multilaterale privind combaterea 
schimbărilor climatice și biodiversitatea. În 
acest context, UE va contribui la procesul 
interguvernamental, lansat cu ocazia 
Summitului Rio+20, de evaluare a 
necesităților de finanțare și va propune 
opțiuni cu privire la o strategie eficace de 
finanțare a dezvoltării durabile.



PE508.029v01-00 22/64 AM\931429RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 436
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 82 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

82. În vederea asigurării de investiții pentru 
politica în domeniul mediului și pentru 
politicile climatice și în vederea fixării 
corecte a prețurilor, programul garantează 
că, până în 2020:

82. În vederea asigurării de investiții pentru 
politica în domeniul mediului și pentru 
politicile climatice, programul garantează 
că, până în 2020:

Or. en

Amendamentul 437
Giancarlo Scottà

 Propunere de decizie
Anexa I – punctul 82 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

82. În vederea asigurării de investiții pentru 
politica în domeniul mediului și pentru 
politicile climatice și în vederea fixării 
corecte a prețurilor, programul garantează
că, până în 2020:

82. În vederea asigurării de investiții pentru 
politica în domeniul mediului și pentru 
politicile climatice și în vederea fixării 
corecte a prețurilor, programul ar trebui să 
garanteze că, până în 2020:

Or. it

Amendamentul 438
João Ferreira

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 82 – paragraful 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pt

Amendamentul 439
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 82 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) să se adopte, de către Comisie și statele 
membre, fără întârziere și până în 2014, 
planuri concrete pe baza definiției din
anexa I punctul 82 litera (a) în vederea 
eliminării treptate, înainte de 2020, a 
tuturor subvențiilor pentru activități 
dăunătoare mediului, inclusiv a celor care 
stimulează utilizarea ineficientă a 
resurselor regenerabile, și să raporteze 
progresele înregistrate prin intermediul 
programelor naționale de reformă; să se 
utilizeze mai frecvent instrumentele bazate 
pe piață, inclusiv un transfer de minimum 
10 % de pe piața muncii la impozitarea 
ecologică, fixarea prețurilor și taxarea și să 
se extindă piețele pentru servicii și bunuri 
de mediu, ținând seama în mod 
corespunzător de eventualele impacturi 
sociale negative;

Or. en
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Amendamentul 440
Jo Leinen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 82 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) să se adopte, de către Comisie și statele 
membre, fără întârziere și până în 2014, 
planuri concrete pe baza definiției de la 
anexa I punctul 82 litera (a) în vederea 
eliminării treptate, înainte de 2020, a 
tuturor subvențiilor pentru activități 
dăunătoare mediului și să raporteze 
progresele înregistrate prin intermediul 
programelor naționale de reformă; să se 
utilizeze mai frecvent instrumentele bazate 
pe piață, inclusiv un transfer de pe piața 
muncii la impozitarea ecologică, fixarea 
prețurilor și taxarea și să se extindă piețele 
pentru servicii și bunuri de mediu, ținând 
seama în mod corespunzător de eventualele 
impacturi sociale negative;

Or. en

Amendamentul 441
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 82 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 442
Margrete Auken

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 82 – paragraful 2 – litera a – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) să se elimine treptat, până în 2020, 
finanțarea din fondurile structurale și de 
coeziune a proiectelor dăunătoare 
mediului, solicitându-se totodată 
rambursarea integrală a fondurilor 
structurale și de coeziune în cazul 
proiectelor care au avut efecte negative 
asupra mediului;

Or. en

Justificare

În conformitate cu obiectivul conservării, protecției și îmbunătățirii mediului Uniunii, 
fondurile UE nu ar trebui să sprijine financiar proiecte care încalcă acest obiectiv. În cazul 
în care evaluarea unui anumit proiect finanțat de UE indică o degradare a mediului, 
fondurile trebuie să fie rambursate Uniunii.

Amendamentul 443
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 82 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) ca subvențiile dăunătoare mediului 
să fie definite de către Comisie drept 
„rezultatul unei acțiuni guvernamentale 
care conferă un avantaj consumatorilor 
sau producătorilor pentru a le suplimenta 
veniturile sau pentru a le diminua 
costurile, dar care, în același timp, 
discriminează împotriva bunelor practici 
de mediu”.1

__________________
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1 Adaptat din OCDE (1998 și 2005) în 
IEEP et al. 2007, a se vedea
http://ec.europa.eu/environment/enveco/tax
ation/index.htm.

Or. en

Amendamentul 444
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 82 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să se acorde sprijin european și 
național suplimentar în favoarea 
eforturilor depuse pentru realizarea 
eficienței energetice, inclusiv la nivelul 
gospodăriilor individuale (izolație 
termică, achiziția de aparatură 
electrocasnică cu consum redus, 
instalarea unor stații de microproducție 
pentru energii regenerabile etc.);

Or. es

Amendamentul 445
João Ferreira

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 82 – paragraful 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să se integreze aspecte legate de mediu 
și climă în procesul Semestrul European, 
acolo unde acest lucru este important 
pentru perspectivele de creștere 
sustenabilă ale statelor membre și adecvat 
pentru recomandările specifice fiecărei 
țări;

eliminat

Or. pt
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Amendamentul 446
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 86 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

86. Pentru a îmbunătăți integrarea 
aspectelor de mediu și coerența politicilor, 
programul garantează că, până în 2020:

86. Pentru a îmbunătăți integrarea 
aspectelor de mediu și coerența politicilor, 
programul ar trebui să garanteze că, până 
în 2020:

Or. it

Amendamentul 447
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 86 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să se pună în aplicare pe deplin 
Directiva privind evaluarea strategică de 
mediu1 și Directiva privind evaluarea 
impactului asupra mediului2.
__________________
1 Directiva 2001/42/CE.
2 Directiva 85/337/CE.

Or. en

Amendamentul 448
Ewald Stadler

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 87
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Textul propus de comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 449
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 88

Textul propus de Comisie Amendamentul

88. Majoritatea orașelor se confruntă cu un 
ansamblu central de probleme de mediu, 
inclusiv calitatea slabă a aerului, nivelurile 
ridicate de zgomot, emisiile de GES, 
deficitul de apă, incendii și furtuni, situri 
contaminate, situri industriale dezafectate 
și deșeuri. În același timp, orașele din UE 
stabilesc standardele în ceea ce privește 
sustenabilitatea urbană și sunt adesea 
primele care găsesc soluții inovatoare la 
provocările din domeniul mediului. Un 
număr tot mai mare de orașe europene pun 
sustenabilitatea mediului în centrul 
strategiilor lor de dezvoltare urbană.

88. Majoritatea orașelor se confruntă cu un 
set comun de probleme de mediu esențiale, 
printre care se numără calitatea slabă a 
aerului, nivelurile excesive de zgomot care 
pun în pericol sănătatea populației, 
emisiile de GES, deficitul de apă, incendii 
și furtuni, situri contaminate, situri 
industriale dezafectate și deșeuri. În același 
timp, orașele din UE stabilesc standardele 
în ceea ce privește sustenabilitatea urbană 
și sunt adesea primele care găsesc soluții 
inovatoare la provocările din domeniul 
mediului. Un număr tot mai mare de orașe 
europene pun sustenabilitatea mediului în 
centrul strategiilor lor de dezvoltare 
urbană.
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Or. es

Amendamentul 450
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 88 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

88a. Pe termen lung, UE trebuie să 
elaboreze o strategie cuprinzătoare 
referitoare la modul în care o economie 
ecologică și favorabilă incluziunii poate 
contribui la îmbunătățirea mediilor 
urbane, concentrându-se asupra 
următoarelor aspecte: integrarea 
urbanismului în obiectivele legate de 
eficiența resurselor, o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon, adaptarea la 
schimbările climatice, amenajarea urbană 
durabilă, gestionarea deșeurilor, 
rezistența ecosistemelor, gestionarea apei, 
sănătatea umană, participarea cetățenilor 
la procesul decizional, precum și educația 
și sensibilizarea în materie de mediu.

Or. en

Amendamentul 451
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 89 a (nou)

Textul propus de comisie Amendamentul

89a. Politica de securitate alimentară a 
UE ar trebui să se bazeze pe agricultura 
durabilă și comerțul echitabil. 
Schimbările climatice exercită presiuni 
asupra resurselor naturale în condițiile în 
care este necesar să se asigure o cantitate 
suficientă de produse alimentare pentru o 
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populație mondială aflată în creștere și 
ale cărei obiceiuri de consum se schimbă. 
Importurile de proteine din țări terțe în 
care nivelul de protecție a mediului este 
insuficient ar putea fi reduse prin 
promovarea culturilor proteice în cadrul 
UE. În plus, Uniunea Europeană s-a 
angajat să solicite adoptarea unor măsuri 
de protecție a mediului bilaterale și 
multilaterale adecvate în regiunile supuse 
riscurilor.

de

Amendamentul 452
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 89 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

89a. Strategiile de planificare urbană 
trebuie să țină seama de propunerile 
prezentate în numeroase studii realizate 
de experți, care susțin dezvoltarea unei 
metodologii ample care să recunoască 
problemele mediului urban si să prezinte 
soluții la acestea. Printre aceste probleme 
se numără, pe lângă schimbările 
climatice, energia, accesibilitatea, apa, 
deșeurile și zgomotul, aspecte referitoare 
la sănătate, bunăstare, cultură, resurse 
naturale și peisajul construit, precum și 
necesitatea valorificării orașului ca spațiu 
economic și social ale cărui activități 
generează avuție și bunăstare.

Or. es

Amendamentul 453
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 89 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

89b. Orice evaluare a durabilității urbane 
trebuie să ia în considerare valorificarea 
monumentelor, a patrimoniului construit 
și a arhitecturii existente, precum și 
necesitatea reutilizării locuințelor goale, 
abandonate sau neocupate din Europa, 
întrucât construcția de noi locuințe 
presupune reducerea spațiilor verzi, 
extracția de noi materiale și consum de 
energie.

Or. es

Amendamentul 454
Giancarlo Scottà

 Propunere de decizie
Anexa I – punctul 91 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

91. Pentru a spori sustenabilitatea orașelor 
din UE, programul garantează că, până în 
2020:

91. Pentru a spori sustenabilitatea orașelor 
din UE, programul ar trebui să garanteze
că, până în 2020:

Or. it

Amendamentul 455
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 91 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) majoritatea orașelor din UE vor 
implementa politici de planificare și design 
urban sustenabil.

(a) majoritatea orașelor din UE vor 
implementa politici de planificare și design 
urban sustenabil, în conformitate cu o 
strategie cuprinzătoare pe termen lung 
privind orașele sustenabile.
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Or. en

Amendamentul 456
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 91 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) majoritatea orașelor din UE vor 
implementa politici de planificare și design 
urban sustenabil.

(a) majoritatea orașelor din UE vor 
implementa politici de planificare și design 
urban sustenabil, inclusiv o aprovizionare 
durabilă cu produse alimentare.

Or. en

Amendamentul 457
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 91 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) vor exista criterii minime aprobate 
pentru măsurarea poluării, în special a 
poluării acustice și atmosferice, inclusiv 
orientări privind amplasarea corectă a 
dispozitivelor de măsurare, cu scopul de a 
evita măsurătorile eronate sau eventualele 
fraude în prezentarea datelor care provin 
din măsurători realizate în spații 
necorespunzătoare.

Or. es

Amendamentul 458
Marit Paulsen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 91 – paragraful 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să se definească și să se convină asupra 
unui set de criterii de evaluare a 
performanței de mediu a orașelor, ținând 
seama de impacturile economice și sociale;

(a) să se definească și să se convină asupra 
unui set de criterii de evaluare a 
performanței de mediu a orașelor, ținând 
seama de impacturile economice și sociale, 
precum și de interdependența dintre orașe 
și zonele rurale înconjurătoare;

Or. en

Amendamentul 459
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 91 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să se definească și să se convină asupra 
unui set de criterii de evaluare a 
performanței de mediu a orașelor, ținând 
seama de impacturile economice și sociale;

(a) să se definească și să se convină asupra 
unui set de criterii de evaluare a 
performanței de mediu a orașelor, ținând 
seama de impacturile economice și sociale, 
precum și de valoarea peisajului 
arhitectonic și natural al acestora;

Or. es

Amendamentul 460
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 91 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să se asigure informarea orașelor cu 
privire la finanțarea măsurilor de 
ameliorare a sustenabilității urbane, 
precum și accesul lor la această finanțare.

(b) să se asigure informarea locuitorilor și 
a autorităților publice ale orașelor cu 
privire la finanțarea măsurilor de 
ameliorare a sustenabilității urbane, 
precum și accesul lor la această finanțare.

Or. en
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Amendamentul 461
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 91 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să se sprijine o mobilitate benefică și 
durabilă în orașe, reducând emisiile 
poluante și sonore; să se dezvolte și să se 
modernizeze rețelele de transport colectiv 
urban; să se integreze electromobilitatea 
în sistemele de transport locale și să se 
elaboreze planuri pentru vehicule 
electrice la nivelul orașelor din Uniune; 
să se dezvolte o infrastructură sigură 
pentru pietoni și cicliști pentru a asigura 
dublarea numărului de utilizatori ai 
acestor moduri active de transport precum 
mersul pe jos și cu bicicleta.

Or. en

Justificare

Parlamentul a solicitat eforturi pentru a dubla utilizarea modurilor active de transport, 
precum mersul cu bicicleta, în Rezoluția sa din decembrie 2011 referitoare la Foaia de 
parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport 
competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor (2011/2096(INI)).

Amendamentul 462
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 91 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să se înregistreze progrese în 
elaborarea unei strategii cuprinzătoare 
privind modul în care o economie 
ecologică și favorabilă incluziunii poate 
contribui la îmbunătățirea mediilor 
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urbane.

Or. en

Amendamentul 463
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 91 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să se asigure că orașele dispun de 
spații libere care permit circulația 
pietonilor, de spații sociale și de legături 
cu natura.

Or. es

Amendamentul 464
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 91 – paragraful 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) să se realizeze un schimb de bune 
practici între orașe la nivelul UE și la 
nivel internațional cu privire la evoluții 
inovatoare și modul durabil de viață în 
mediul urban.

Or. en

Amendamentul 465
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 92
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Textul propus de Comisie Amendamentul

92. Sustenabilitatea mediului este
esențială pentru reducerea sărăciei și
pentru asigurarea calității vieții și a 
creșterii economice. Cu ocazia Summitului 
Rio+20, liderii mondiali și-au reafirmat 
angajamentul față de dezvoltarea durabilă 
și au recunoscut atât faptul că economia 
verde favorabilă incluziunii este un 
instrument important pentru realizarea 
dezvoltării durabile, cât și rolul crucial al 
unui mediu sănătos în asigurarea securității 
alimentare și în reducerea sărăciei. Având 
în vederea creșterea populației într-o lume 
tot mai urbanizată, aceste provocări vor 
include nevoia de acțiune în legătură cu
apa, cu oceanele, cu terenurile și 
ecosistemele sustenabile, cu utilizarea 
eficientă a resurselor (în special a 
deșeurilor), cu energia sustenabilă și cu
schimbările climatice, inclusiv prin 
eliminarea treptată a subvențiilor pentru 
combustibilii fosili. Aceste provocări vor 
trebui soluționate prin abordări adaptate 
la nivel local, național sau la nivelul 
Uniunii, fiind necesară totodată 
participarea angajată la eforturile 
internaționale de elaborare a soluțiilor 
necesare pentru a se asigura dezvoltarea 
durabilă la nivel mondial.

92. Asigurarea sustenabilității este una 
dintre cele mai presante provocări cu care 
se confruntă lumea de astăzi și este 
esențială pentru a pune capăt sărăciei și a 
asigura prosperitatea și bunăstarea 
tuturor. Cu ocazia Summitului Rio+20, 
liderii mondiali și-au reafirmat 
angajamentul față de dezvoltarea durabilă 
și de garantarea promovării unui viitor 
sustenabil din punct de vedere economic, 
social și ecologic pentru planetă, pentru 
generațiile prezente și viitoare. Aceștia au 
recunoscut, de asemenea, atât faptul că 
economia ecologică favorabilă incluziunii 
este un instrument important pentru 
realizarea dezvoltării durabile, cât și rolul 
crucial al unui mediu sănătos în asigurarea 
securității alimentare și în reducerea 
sărăciei. Având în vederea creșterea 
populației într-o lume tot mai urbanizată, 
aceste provocări vor include nevoia de 
acțiune la nivel internațional într-o serie 
de domenii precum apa, oceanele, 
terenurile și ecosistemele sustenabile, 
utilizarea eficientă a resurselor (în special a 
deșeurilor), energia sustenabilă și 
schimbările climatice, inclusiv prin 
eliminarea treptată a subvențiilor pentru 
activități dăunătoare mediului, inclusiv 
subvențiile pentru combustibilii fosili. Pe 
lângă transpunerea acestor angajamente 
în practică la nivel local, național și la 
nivelul UE, UE se va implica în mod 
proactiv în eforturile internaționale de 
elaborare a soluțiilor necesare pentru a se 
asigura dezvoltarea durabilă la nivel 
mondial.

Or. en

Amendamentul 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 92

Textul propus de Comisie Amendamentul

92. Sustenabilitatea mediului este esențială 
pentru reducerea sărăciei și pentru 
asigurarea calității vieții și a creșterii 
economice. Cu ocazia Summitului Rio+20, 
liderii mondiali și-au reafirmat 
angajamentul față de dezvoltarea durabilă 
și au recunoscut atât faptul că economia 
verde favorabilă incluziunii este un 
instrument important pentru realizarea 
dezvoltării durabile, cât și rolul crucial al 
unui mediu sănătos în asigurarea securității 
alimentare și în reducerea sărăciei. Având 
în vederea creșterea populației într-o lume 
tot mai urbanizată, aceste provocări vor 
include nevoia de acțiune în legătură cu 
apa, cu oceanele, cu terenurile și 
ecosistemele sustenabile, cu utilizarea 
eficientă a resurselor (în special a 
deșeurilor), cu energia sustenabilă și cu 
schimbările climatice, inclusiv prin 
eliminarea treptată a subvențiilor pentru 
combustibilii fosili. Aceste provocări vor 
trebui soluționate prin abordări adaptate la 
nivel local, național sau la nivelul Uniunii, 
fiind necesară totodată participarea 
angajată la eforturile internaționale de 
elaborare a soluțiilor necesare pentru a se 
asigura dezvoltarea durabilă la nivel 
mondial.

92. Sustenabilitatea mediului este esențială 
pentru reducerea sărăciei și pentru 
asigurarea calității vieții și a creșterii 
economice. Cu ocazia Summitului Rio+20, 
liderii mondiali și-au reafirmat 
angajamentul față de dezvoltarea durabilă 
și au recunoscut atât faptul că economia 
ecologică favorabilă incluziunii este un
instrument important pentru realizarea 
dezvoltării durabile, cât și rolul crucial al 
unui mediu sănătos în asigurarea securității 
alimentare și în reducerea sărăciei. Având 
în vederea creșterea populației într-o lume 
tot mai urbanizată, aceste provocări vor 
include nevoia de acțiune în legătură cu 
apa, cu oceanele, cu terenurile și 
ecosistemele sustenabile, cu utilizarea 
eficientă a resurselor (în special a 
deșeurilor), cu energia sustenabilă și cu 
schimbările climatice, inclusiv prin 
identificarea și eliminarea treptată a
subvențiilor pentru acțiuni dăunătoare 
mediului. Aceste provocări vor trebui 
soluționate prin abordări adaptate la nivel 
local, național sau la nivelul Uniunii, fiind 
necesară totodată participarea angajată la 
eforturile internaționale de elaborare a 
soluțiilor necesare pentru a se asigura 
dezvoltarea durabilă la nivel mondial.

Or. en

Amendamentul 467
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 93

Textul propus de Comisie Amendamentul

93. Va trebui ca prioritățile de politică 93. Este necesar ca prioritățile de politică 
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internă și externă ale Uniunii și ale statelor 
sale membre să reflecte concluziile 
Summitului Rio+20. De asemenea, 
Uniunea ar trebui să sprijine crearea unui 
forum politic la nivel înalt care să 
înlocuiască progresiv Comisia pentru 
dezvoltare durabilă și să monitorizeze 
implementarea concluziilor Summitului 
Rio+20.

internă și externă ale Uniunii și ale statelor 
sale membre să reflecte concluziile 
Summitului Rio+20. De asemenea, 
Uniunea ar trebui să sprijine activitățile 
forumului politic la nivel înalt care va 
înlocui Comisia pentru dezvoltare durabilă 
și să monitorizeze implementarea 
concluziilor Summitului Rio+20.

Or. en

Amendamentul 468
Dan Jørgensen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 94

Textul propus de Comisie Amendamentul

94. Multe dintre obiectivele prioritare 
stabilite în prezentul program pot fi atinse 
integral în cadrul unei abordări globale și 
în cooperare cu țări partenere. De aceea, 
Uniunea și statele sale membre ar trebui să 
se angajeze în procese relevante la nivel 
internațional, regional și bilateral într-un
mod puternic, orientat, unit și coerent. Ele 
ar trebui să continue promovarea unui 
cadru eficace, bazat pe norme, pentru 
politica în domeniul mediului la nivel 
mondial, completat de o abordare mai 
eficace și mai strategică, în care dialogurile 
și cooperarea bilaterală și regională la nivel 
politic sunt adaptate în favoarea 
partenerilor strategici ai Uniunii, al țărilor 
candidate și învecinate și, respectiv, al 
țărilor în curs de dezvoltare, sprijinit de 
finanțare adecvată.

94. Multe dintre obiectivele prioritare 
stabilite în prezentul program pot fi atinse 
integral în cadrul unei abordări globale și 
în cooperare cu țări partenere. De aceea, 
Uniunea și statele sale membre ar trebui să 
se angajeze în procese relevante la nivel 
internațional, regional și bilateral, precum 
acordurile comerciale bilaterale, în mod 
ferm, orientat, unit și coerent. Ele ar trebui 
să continue promovarea unui cadru eficace, 
bazat pe norme, pentru politica în domeniul 
mediului la nivel mondial, completat de o 
abordare mai eficace și mai strategică, în 
care dialogurile și cooperarea bilaterală și 
regională la nivel politic sunt adaptate în 
favoarea partenerilor strategici ai Uniunii, 
al țărilor candidate și învecinate și, 
respectiv, al țărilor în curs de dezvoltare, 
sprijinit de finanțare adecvată.

Or. en

Amendamentul 469
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 94

Textul propus de Comisie Amendamentul

94. Multe dintre obiectivele prioritare 
stabilite în prezentul program pot fi atinse 
integral în cadrul unei abordări globale și 
în cooperare cu țări partenere. De aceea, 
Uniunea și statele sale membre ar trebui să 
se angajeze în procese relevante la nivel 
internațional, regional și bilateral într-un
mod puternic, orientat, unit și coerent. Ele 
ar trebui să continue promovarea unui 
cadru eficace, bazat pe norme, pentru 
politica în domeniul mediului la nivel 
mondial, completat de o abordare mai 
eficace și mai strategică, în care dialogurile 
și cooperarea bilaterală și regională la nivel 
politic sunt adaptate în favoarea 
partenerilor strategici ai Uniunii, al țărilor 
candidate și învecinate și, respectiv, al 
țărilor în curs de dezvoltare, sprijinit de 
finanțare adecvată.

94. Multe dintre obiectivele prioritare 
stabilite în prezentul program pot fi atinse 
integral în cadrul unei abordări globale și 
în cooperare cu țări partenere. De aceea, 
Uniunea și statele sale membre ar trebui să 
se angajeze în procese relevante la nivel 
internațional, regional și bilateral în mod 
ferm, orientat, unit și coerent. Ele ar trebui 
să continue promovarea unui cadru eficace, 
bazat pe norme, pentru politica în domeniul 
mediului la nivel mondial, completat de o 
abordare mai eficace și mai strategică, în 
care dialogurile și cooperarea bilaterală și 
regională la nivel politic sunt adaptate în 
favoarea partenerilor strategici ai Uniunii, 
al țărilor candidate și învecinate și, 
respectiv, al țărilor în curs de dezvoltare, 
sprijinit de finanțare adecvată. Marea 
Neagră ar trebui să beneficieze de o 
atenție deosebită.

Or. en

Amendamentul 470
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 95

Textul propus de Comisie Amendamentul

95. Intervalul de timp acoperit de prezentul 
program corespunde etapelor principale ale 
politicii internaționale în domeniul climei, 
al biodiversității și al substanțelor chimice. 
Pentru a menține temperatura sub pragul de 
2°C, emisiile globale de GES trebuie 
reduse cu cel puțin 50 % față de nivelurile 
din 1990 până în 2050. Cu toate acestea, 
părțile la CCONUSC s-au angajat să 

95. Intervalul de timp acoperit de prezentul 
program corespunde etapelor principale ale 
politicii internaționale în domeniul climei, 
al biodiversității și al substanțelor chimice. 
Conform IPCC, pentru a menține 
temperatura sub pragul de 2°C, emisiile 
globale de GES trebuie reduse până în 
2050 cu cel puțin 50 % față de nivelurile 
din 1990. Cu toate acestea, părțile la 
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realizeze numai jumătate din reducerile de 
emisii necesare până în 2020. În absența 
unei acțiuni mai hotărâte la nivel mondial, 
schimbările climatice nu vor putea fi 
combătute eficient. Chiar și în cel mai bun 
scenariu, țările se vor confrunta cu 
impacturile inevitabile ale schimbărilor 
climatice din cauza emisiilor istorice de 
GES și vor trebui să elaboreze strategii de 
adaptare la schimbările climatice. În cadrul 
Platformei de la Durban pentru o acțiune 
consolidată, urmează să fie convenit până 
în 2015 și implementat până în 2020 un 
acord cuprinzător și solid, aplicabil tuturor 
părților. UE va rămâne angajată proactiv în 
acest proces, inclusiv în discuțiile privind 
modul de eliminare a decalajului dintre 
angajamentele actuale în materie de 
reducere a emisiilor asumate de țările în 
curs de dezvoltare, precum și privind 
acțiunile necesare pentru a rămâne pe o 
traiectorie a emisiilor compatibilă cu 
obiectivul de menținere a temperaturii sub 
2oC. Analiza punerii în practică a 
concluziilor Summitului Rio+20 ar trebui 
să contribuie și la reducerea emisiilor de 
GES, sprijinind astfel combaterea 
schimbărilor climatice. În paralel, UE ar 
trebui să creeze și să intensifice în 
continuare parteneriate strategice în 
domeniul combaterii schimbărilor 
climatice și să ia măsuri suplimentare 
pentru a integra considerentele de mediu și 
climatice în politica sa de dezvoltare.

CCONUSC s-au angajat să realizeze numai 
jumătate din reducerile de emisii necesare 
până în 2020. În absența unei acțiuni mai 
hotărâte la nivel mondial, schimbările 
climatice nu vor putea fi atenuate eficient. 
Chiar și în cel mai bun scenariu, țările se 
vor confrunta cu impacturile inevitabile ale 
schimbărilor climatice și vor trebui să 
elaboreze strategii de adaptare la 
schimbările climatice. În cadrul Platformei 
de la Durban pentru o acțiune consolidată, 
urmează să fie convenit până în 2015 și 
implementat până în 2020 un acord 
cuprinzător și solid, aplicabil tuturor 
părților. UE va rămâne angajată proactiv în 
acest proces, inclusiv în discuțiile privind 
modul de eliminare a decalajului dintre 
angajamentele actuale în materie de 
reducere a emisiilor asumate de țările în 
curs de dezvoltare, precum și privind 
acțiunile necesare pentru a rămâne pe o 
traiectorie a emisiilor compatibilă cu 
obiectivul de menținere a temperaturii sub 
2oC. Analiza punerii în practică a 
concluziilor Summitului Rio+20 ar trebui 
să contribuie și la reducerea emisiilor de 
GES, sprijinind astfel adaptarea la 
schimbările climatice. În paralel, UE ar 
trebui să creeze și să intensifice în 
continuare parteneriate strategice în 
domeniul combaterii schimbărilor 
climatice și să ia măsuri suplimentare 
pentru a integra considerentele de mediu și 
climatice în politica sa externă bazată pe 
reciprocitate și ecocondiționalitate.

Or. it

Amendamentul 471
Margrete Auken, Jo Leinen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 95
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Textul propus de Comisie Amendamentul

95. Intervalul de timp acoperit de prezentul 
program corespunde etapelor principale ale 
politicii internaționale în domeniul climei, 
al biodiversității și al substanțelor chimice. 
Pentru a menține temperatura sub pragul de
2 °C, emisiile globale de GES trebuie 
reduse cu cel puțin 50 % față de nivelurile 
din 1990 până în 2050. Cu toate acestea, 
părțile la CCONUSC s-au angajat să 
realizeze numai jumătate din reducerile de 
emisii necesare până în 2020. În absența 
unei acțiuni mai hotărâte la nivel mondial, 
schimbările climatice nu vor putea fi 
combătute eficient. Chiar și în cel mai bun 
scenariu, țările se vor confrunta cu 
impacturile inevitabile ale schimbărilor 
climatice din cauza emisiilor istorice de 
GES și vor trebui să elaboreze strategii de 
adaptare la schimbările climatice. În cadrul 
Platformei de la Durban pentru o acțiune 
consolidată, urmează să fie convenit până 
în 2015 și implementat până în 2020 un 
acord cuprinzător și solid, aplicabil tuturor 
părților. UE va rămâne angajată proactiv în 
acest proces, inclusiv în discuțiile privind 
modul de eliminare a decalajului dintre 
angajamentele actuale în materie de 
reducere a emisiilor asumate de țările în 
curs de dezvoltare, precum și privind 
acțiunile necesare pentru a rămâne pe o 
traiectorie a emisiilor compatibilă cu 
obiectivul de menținere a temperaturii sub 
2oC. Analiza punerii în practică a 
concluziilor Summitului Rio+20 ar trebui 
să contribuie și la reducerea emisiilor de 
GES, sprijinind astfel combaterea 
schimbărilor climatice. În paralel, UE ar 
trebui să creeze și să intensifice în 
continuare parteneriate strategice în 
domeniul combaterii schimbărilor 
climatice și să ia măsuri suplimentare 
pentru a integra considerentele de mediu și 
climatice în politica sa de dezvoltare.

95. Intervalul de timp acoperit de prezentul 
program corespunde etapelor principale ale 
politicii internaționale în domeniul climei, 
al biodiversității și al substanțelor chimice. 
Pentru a menține temperatura sub pragul de 
2 °C, emisiile globale de GES trebuie 
reduse până în 2050 cu cel puțin 50 % față 
de nivelurile din 1990. Cu toate acestea, 
părțile la CCONUSC s-au angajat să 
realizeze numai jumătate din reducerile de 
emisii necesare până în 2020. În absența 
unei acțiuni mai hotărâte la nivel mondial,
schimbările climatice nu vor putea fi 
combătute eficient. Chiar și în cel mai bun 
scenariu, țările se vor confrunta cu 
impacturile inevitabile ale schimbărilor 
climatice din cauza emisiilor istorice de 
GES și vor trebui să elaboreze strategii de 
adaptare la schimbările climatice. În cadrul 
Platformei de la Durban pentru o acțiune 
consolidată, urmează să fie convenit până 
în 2015 și implementat până în 2020 un 
acord cuprinzător și solid, aplicabil tuturor 
părților. UE va rămâne angajată proactiv în 
acest proces, inclusiv în discuțiile privind 
modul de eliminare a decalajului dintre 
angajamentele actuale în materie de 
reducere a emisiilor asumate de țările în 
curs de dezvoltare, precum și privind 
acțiunile necesare pentru a rămâne pe o 
traiectorie a emisiilor compatibilă cu 
obiectivul de menținere a temperaturii sub 
2oC, ținând cont de dovezile științifice 
care confirmă necesitatea stabilirii unui 
obiectiv de menținere a temperaturii sub 
1,5 °C pentru a reduce impactul grav 
asupra țărilor celor mai vulnerabile. 
Analiza punerii în practică a concluziilor 
Summitului Rio+20 ar trebui să contribuie 
și la reducerea emisiilor de GES, sprijinind 
astfel combaterea schimbărilor climatice. 
În paralel, UE ar trebui să creeze și să 
intensifice în continuare parteneriate 
strategice în domeniul combaterii 
schimbărilor climatice prin respectarea 
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angajamentelor asumate în ceea ce 
privește consolidarea capacității, 
finanțarea destinată combaterii 
schimbărilor climatice și asistența 
tehnologică, și să ia măsuri suplimentare 
pentru a integra considerentele de mediu și 
climatice în politica sa de dezvoltare. De 
asemenea, UE ar trebui să își definească 
sursele și cota cu care trebuie să 
contribuie la Fondul verde pentru climă 
în contextul angajamentului la 
CCONUSC.

Or. en

Amendamentul 472
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 95

Textul propus de Comisie Amendamentul

95. Intervalul de timp acoperit de prezentul 
program corespunde etapelor principale ale 
politicii internaționale în domeniul climei, 
al biodiversității și al substanțelor chimice. 
Pentru a menține temperatura sub pragul de 
2 °C, emisiile globale de GES trebuie 
reduse cu cel puțin 50% față de nivelurile 
din 1990 până în 2050. Cu toate acestea, 
părțile la CCONUSC s-au angajat să 
realizeze numai jumătate din reducerile de 
emisii necesare până în 2020. În absența 
unei acțiuni mai hotărâte la nivel mondial, 
schimbările climatice nu vor putea fi 
combătute eficient. Chiar și în cel mai bun 
scenariu, țările se vor confrunta cu 
impacturile inevitabile ale schimbărilor 
climatice din cauza emisiilor istorice de 
GES și vor trebui să elaboreze strategii de 
adaptare la schimbările climatice. În cadrul 
Platformei de la Durban pentru o acțiune 
consolidată, urmează să fie convenit până 
în 2015 și implementat până în 2020 un 
acord cuprinzător și solid, aplicabil tuturor 

95. Intervalul de timp acoperit de prezentul 
program corespunde etapelor principale ale 
politicii internaționale în domeniul climei, 
al biodiversității și al substanțelor chimice. 
Pentru a menține temperatura sub pragul de 
2 °C, emisiile globale de GES trebuie 
reduse până în 2050 cu cel puțin 50 % față 
de nivelurile din 1990. Cu toate acestea, 
părțile la CCONUSC s-au angajat să 
realizeze numai jumătate din reducerile de 
emisii necesare până în 2020. În absența 
unei acțiuni mai hotărâte la nivel mondial, 
schimbările climatice nu vor putea fi 
combătute eficient. Chiar și în cel mai bun 
scenariu, țările se vor confrunta cu 
impacturile inevitabile ale schimbărilor 
climatice din cauza emisiilor istorice de 
GES și vor trebui să elaboreze strategii de 
adaptare la schimbările climatice. În cadrul 
Platformei de la Durban pentru o acțiune 
consolidată, urmează să fie convenit până 
în 2015 și implementat până în 2020 un 
acord cuprinzător și solid, aplicabil tuturor 
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părților. UE va rămâne angajată proactiv în 
acest proces, inclusiv în discuțiile privind 
modul de eliminare a decalajului dintre 
angajamentele actuale în materie de 
reducere a emisiilor asumate de țările în 
curs de dezvoltare, precum și privind 
acțiunile necesare pentru a rămâne pe o 
traiectorie a emisiilor compatibilă cu 
obiectivul de menținere a temperaturii sub 
2 ºC. Analiza punerii în practică a 
concluziilor Summitului Rio+20 ar trebui 
să contribuie și la reducerea emisiilor de 
GES, sprijinind astfel combaterea 
schimbărilor climatice . În paralel, UE ar 
trebui să creeze și să intensifice în 
continuare parteneriate strategice în 
domeniul combaterii schimbărilor 
climatice și să ia măsuri suplimentare 
pentru a integra considerentele de mediu și 
climatice în politica sa de dezvoltare.

părților. UE va rămâne angajată proactiv în 
acest proces, inclusiv în discuțiile privind 
modul de eliminare a decalajului dintre 
angajamentele actuale în materie de 
reducere a emisiilor asumate de țările în 
curs de dezvoltare, precum și privind 
acțiunile necesare pentru a rămâne pe o 
traiectorie a emisiilor compatibilă cu 
obiectivul de menținere a temperaturii sub 
2 ºC. Analiza punerii în practică a 
concluziilor Summitului Rio+20 ar trebui 
să contribuie și la reducerea emisiilor de 
GES, sprijinind astfel combaterea 
schimbărilor climatice . În paralel, UE ar 
trebui să creeze și să intensifice în 
continuare parteneriate strategice în 
domeniul combaterii schimbărilor 
climatice și să ia măsuri suplimentare 
pentru a integra considerentele de mediu și 
climatice în politica sa de dezvoltare. UE 
trebuie să conducă negocierile 
internaționale pentru a încuraja 
interacțiunea dintre schema UE de 
comercializare a certificatelor de emisii și 
alte scheme similare, cu scopul de a crea, 
în viitorul cât mai apropiat, o piață 
mondială a carbonului între țările 
membre ale Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE) și principalele economii 
emergente.

Or. es

Amendamentul 473
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 96

Textul propus de Comisie Amendamentul

96. Obiectivele globale în materie de 
biodiversitate din cadrul Convenției 
privind diversitatea biologică trebuie atinse 
până în 2020, ele reprezentând baza pentru 

96. Obiectivele globale în materie de 
biodiversitate din cadrul Convenției 
privind diversitatea biologică trebuie atinse 
până în 2020, ele reprezentând baza pentru 
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oprirea și eventual inversarea declinului 
biodiversității la nivel mondial. UE va 
contribui în mod echitabil la aceste 
eforturi, inclusiv prin atingerea obiectivului 
de a dubla, până în 2015, fondurile legate 
de biodiversitate acordate țărilor în curs de 
dezvoltare și de a menține acest nivel până 
în 2020. Există deja un obiectiv global 
pentru 2020 în ceea ce privește gestionarea 
riscurilor pe care le prezintă substanțele 
chimice. UE va continua să joace un rol 
activ și constructiv, ajutând aceste procese 
să își atingă obiectivele.

oprirea și eventual inversarea declinului 
biodiversității la nivel mondial. UE va 
contribui în mod echitabil la aceste 
eforturi, inclusiv prin atingerea obiectivului 
de a dubla, până în 2015, fondurile legate 
de biodiversitate acordate țărilor în curs de 
dezvoltare și de a menține acest nivel până 
în 2020. UE va continua să sprijine 
punerea în aplicare a Convenției ONU 
pentru combaterea deșertificării 
(UNCCD), îndeosebi prin luarea de 
măsuri pentru a realiza o lume neutră din 
punct de vedere al degradării solului, 
astfel cum s-a convenit în cadrul 
Summitului Rio+20. De asemenea, 
aceasta va intensifica eforturile în vederea 
atingerii obiectivului global pentru 2020 în 
ceea ce privește buna gestionare a 
substanțelor chimice pe parcursul ciclului 
lor de viață și a deșeurilor periculoase, 
astfel cum a fost consolidat în cadrul 
Summitului Rio+20, și pentru a sprijini 
convențiile pe această temă. UE va 
continua să joace un rol activ și 
constructiv, ajutând aceste procese să își 
atingă obiectivele.

Or. en

Amendamentul 474
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 96 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

96a. UE ar trebui să se implice în mod 
proactiv în negocieri internaționale cu 
privire la probleme noi și emergente, în 
special în convenții, acorduri și evaluări 
noi, precum negocierea unui acord de 
punere în aplicare în temeiul UNCLOS 
privind zonele din afara jurisdicției 
naționale și evaluarea mediului marin 
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(„World Ocean Assessment”).

Or. en

Amendamentul 475
Ewald Stadler

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 97

Textul propus de comisie Amendamentul

97. UE deține un record bun în ceea ce 
privește calitatea de membru în acordurile
multilaterale de mediu, deși mai multe state 
membre nu au ratificat încă acorduri 
esențiale. Acest lucru compromite 
credibilitatea UE în cadrul negocierilor 
conexe. Statele membre și UE ar trebui să 
asigure ratificarea la timp a tuturor acestor 
acorduri de mediu pe care le-au semnat.

97. UE deține un istoric favorabil în ceea 
ce privește calitatea de membru în acorduri
multilaterale de mediu, deși mai multe state 
membre nu au ratificat încă acorduri 
esențiale. Acest lucru compromite 
credibilitatea UE în cadrul negocierilor în 
domeniu. Statele membre și Comisia ar 
trebui să asigure ratificarea la timp a 
tuturor acestor acorduri de mediu pe care 
le-au semnat, garantând faptul că statele 
membre au posibilitatea de a lua diferite 
tipuri de măsuri pentru combaterea 
schimbărilor climatice.

Or. de

Amendamentul 476
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 97 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

97a. UE ar trebui să își intensifice în 
continuare contribuția la inițiative care 
facilitează tranziția către o economie 
ecologică favorabilă incluziunii la nivel 
internațional, precum promovarea unor 
condiții propice în acest sens, dezvoltarea 
de instrumente și indicatori de piață în 
afară de PIB, în conformitate cu politicile 
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sale interne.

Or. en

Amendamentul 477
Karin Kadenbach

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 98

Textul propus de Comisie Amendamentul

98. De asemenea, UE, care este una dintre 
cele mai mari piețe din lume, ar trebui să 
își consolideze această poziție pentru a 
promova politici și abordări care să scadă 
presiunea asupra bazei mondiale de resurse 
naturale. Acest lucru poate fi realizat prin 
modificarea modelelor de consum și de 
producție, precum și prin garantarea 
faptului că politicile comerciale și cele 
privind piața internă sprijină atingerea 
obiectivelor de mediu și climatice și oferă 
altor țări stimulente în vederea actualizării 
și aplicării cadrelor și standardelor lor de 
reglementare în domeniul mediului. UE va 
continua să promoveze dezvoltarea 
durabilă prin negocierea și implementarea 
dispozițiilor specifice în cadrul acordurilor 
comerciale internaționale pe care le încheie 
și ar trebui să analizeze și alte opțiuni de 
politică pentru a reduce impacturile 
consumului din UE asupra mediului din 
țările terțe. Un exemplu de astfel de 
opțiune de politică îl reprezintă 
parteneriatele bilaterale privind aplicarea 
legislației forestiere, guvernarea și 
comerțul (FLEGT), care stabilesc un 
cadru pentru a garanta faptul că pe piața 
UE pătrunde numai lemnul recoltat în 
mod legal în țările partenere.

98. De asemenea, UE, care este una dintre 
cele mai mari piețe din lume, ar trebui să 
își consolideze această poziție pentru a 
promova politici și abordări care să scadă 
presiunea asupra bazei mondiale de resurse 
naturale. Acest lucru nu poate fi realizat în 
mod unilateral, ci inițiat prin modificarea 
modelelor de consum și de producție, 
precum și prin garantarea faptului că 
politicile comerciale și cele privind piața 
internă sprijină atingerea obiectivelor de 
mediu și climatice și oferă altor țări 
stimulente în vederea actualizării și 
aplicării cadrelor și standardelor lor de 
reglementare în domeniul mediului. UE va 
continua să promoveze dezvoltarea 
durabilă prin negocierea și implementarea 
dispozițiilor specifice în cadrul acordurilor 
comerciale internaționale pe care le încheie 
și ar trebui să analizeze și alte opțiuni de 
politică pentru a reduce impacturile 
consumului din UE asupra mediului din 
țările terțe. Parteneriatele bilaterale privind 
aplicarea legislației, guvernanța și
schimburile comerciale în domeniul 
forestier (FLEGT) sunt dezvoltate și 
extinse în continuare la alte produse.

Or. en
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Amendamentul 478
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 98

Textul propus de Comisie Amendamentul

98. De asemenea, UE, care este una dintre 
cele mai mari piețe din lume, ar trebui să 
își consolideze această poziție pentru a 
promova politici și abordări care să scadă 
presiunea asupra bazei mondiale de resurse 
naturale. Acest lucru poate fi realizat prin 
modificarea modelelor de consum și de 
producție, precum și prin garantarea 
faptului că politicile comerciale și cele 
privind piața internă sprijină atingerea 
obiectivelor de mediu și climatice și oferă 
altor țări stimulente în vederea actualizării 
și aplicării cadrelor și standardelor lor de 
reglementare în domeniul mediului. UE va 
continua să promoveze dezvoltarea 
durabilă prin negocierea și implementarea 
dispozițiilor specifice în cadrul acordurilor 
comerciale internaționale pe care le încheie 
și ar trebui să analizeze și alte opțiuni de 
politică pentru a reduce impacturile 
consumului din UE asupra mediului din 
țările terțe. Un exemplu de astfel de 
opțiune de politică îl reprezintă 
parteneriatele bilaterale privind aplicarea 
legislației forestiere, guvernarea și 
comerțul (FLEGT), care stabilesc un cadru 
pentru a garanta faptul că pe piața UE 
pătrunde numai lemnul recoltat în mod 
legal în țările partenere.

98. De asemenea, UE, care este una dintre 
cele mai mari piețe din lume, ar trebui să 
își consolideze această poziție pentru a 
promova politici și abordări care să scadă 
presiunea asupra bazei mondiale de resurse 
naturale. Acest lucru poate fi realizat prin 
modificarea modelelor de consum și de 
producție, precum și prin garantarea 
faptului că politicile comerciale și cele 
privind piața internă sprijină atingerea 
obiectivelor de mediu și climatice și, pe 
baza reciprocității, prevăd clauze pentru 
ca alte țări să actualizeze și să aplice
cadrele și standardele lor de reglementare 
în domeniul mediului, precum și de 
combatere a dumpingului ecologic. UE va 
continua să promoveze dezvoltarea 
durabilă prin negocierea și implementarea 
dispozițiilor specifice în cadrul acordurilor 
comerciale internaționale pe care le încheie 
și ar trebui să analizeze și alte opțiuni de 
politică pentru a reduce impacturile 
consumului din UE asupra mediului din 
țările terțe. Un exemplu de astfel de 
opțiune de politică îl reprezintă 
parteneriatele bilaterale privind aplicarea 
legislației, guvernanța și schimburile 
comerciale în domeniul forestier (FLEGT), 
care stabilesc un cadru pentru a garanta 
faptul că pe piața UE pătrunde numai 
lemnul recoltat în mod legal în țările 
partenere.

Or. it

Amendamentul 479
Dan Jørgensen
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 98

Textul propus de Comisie Amendamentul

98. De asemenea, UE, care este una dintre 
cele mai mari piețe din lume, ar trebui să 
își consolideze această poziție pentru a 
promova politici și abordări care să scadă 
presiunea asupra bazei mondiale de resurse 
naturale. Acest lucru poate fi realizat prin 
modificarea modelelor de consum și de 
producție, precum și prin garantarea 
faptului că politicile comerciale și cele 
privind piața internă sprijină atingerea 
obiectivelor de mediu și climatice și oferă 
altor țări stimulente în vederea actualizării 
și aplicării cadrelor și standardelor lor de 
reglementare în domeniul mediului. UE va 
continua să promoveze dezvoltarea 
durabilă prin negocierea și implementarea 
dispozițiilor specifice în cadrul acordurilor 
comerciale internaționale pe care le încheie 
și ar trebui să analizeze și alte opțiuni de 
politică pentru a reduce impacturile 
consumului din UE asupra mediului din 
țările terțe. Un exemplu de astfel de 
opțiune de politică îl reprezintă 
parteneriatele bilaterale privind aplicarea 
legislației forestiere, guvernarea și 
comerțul (FLEGT), care stabilesc un cadru 
pentru a garanta faptul că pe piața UE 
pătrunde numai lemnul recoltat în mod 
legal în țările partenere.

98. De asemenea, UE, care este una dintre 
cele mai mari piețe din lume, ar trebui să 
își consolideze această poziție pentru a 
promova politici și abordări care să scadă 
presiunea asupra bazei mondiale de resurse 
naturale. Acest lucru poate fi realizat prin 
modificarea modelelor de consum și de 
producție, precum și prin garantarea 
faptului că politicile comerciale și cele 
privind piața internă sprijină atingerea 
obiectivelor de mediu și climatice și oferă 
altor țări stimulente în vederea actualizării 
și aplicării cadrelor și standardelor lor de 
reglementare în domeniul mediului. UE va 
continua să promoveze dezvoltarea 
durabilă prin negocierea și implementarea 
dispozițiilor specifice în cadrul acordurilor 
comerciale internaționale și bilaterale pe 
care le încheie și ar trebui să analizeze și 
alte opțiuni de politică pentru a reduce
impacturile consumului din UE asupra 
mediului din țările terțe. Liberalizarea 
comerțului nu ar trebui să aibă efecte 
negative asupra mediului din țările terțe și 
nici să împiedice aplicarea actualelor 
standarde sau politici de mediu stabilite 
pentru protecția habitatelor și a florei și 
faunei sălbatice. Un exemplu de astfel de 
opțiune de politică îl reprezintă 
parteneriatele bilaterale privind aplicarea 
legislației, guvernanța și schimburile 
comerciale în domeniul forestier (FLEGT), 
care stabilesc un cadru pentru a garanta 
faptul că pe piața UE pătrunde numai 
lemnul recoltat în mod legal în țările 
partenere.

Or. en

Amendamentul 480
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 98

Textul propus de Comisie Amendamentul

98. De asemenea, UE, care este una dintre 
cele mai mari piețe din lume, ar trebui să 
își consolideze această poziție pentru a 
promova politici și abordări care să scadă 
presiunea asupra bazei mondiale de resurse 
naturale. Acest lucru poate fi realizat prin 
modificarea modelelor de consum și de 
producție, precum și prin garantarea 
faptului că politicile comerciale și cele 
privind piața internă sprijină atingerea 
obiectivelor de mediu și climatice și oferă 
altor țări stimulente în vederea actualizării 
și aplicării cadrelor și standardelor lor de 
reglementare în domeniul mediului. UE va 
continua să promoveze dezvoltarea 
durabilă prin negocierea și implementarea 
dispozițiilor specifice în cadrul acordurilor 
comerciale internaționale pe care le încheie 
și ar trebui să analizeze și alte opțiuni de 
politică pentru a reduce impacturile 
consumului din UE asupra mediului din 
țările terțe. Un exemplu de astfel de 
opțiune de politică îl reprezintă 
parteneriatele bilaterale privind aplicarea 
legislației forestiere, guvernarea și 
comerțul (FLEGT), care stabilesc un cadru 
pentru a garanta faptul că pe piața UE 
pătrunde numai lemnul recoltat în mod 
legal în țările partenere.

98. De asemenea, UE, care este una dintre 
cele mai mari piețe din lume, ar trebui să 
își consolideze această poziție pentru a 
promova politici și abordări care să scadă 
presiunea asupra bazei mondiale de resurse 
naturale. Acest lucru poate fi realizat prin 
modificarea modelelor de consum și de 
producție, precum și prin garantarea 
faptului că politicile comerciale și cele 
privind piața internă sprijină atingerea 
obiectivelor de mediu și climatice și oferă 
altor țări stimulente în vederea actualizării 
și aplicării cadrelor și standardelor lor de 
reglementare în domeniul mediului. UE va 
continua să promoveze dezvoltarea 
durabilă prin negocierea și implementarea 
dispozițiilor specifice în cadrul acordurilor 
comerciale internaționale pe care le încheie 
și ar trebui să analizeze și alte opțiuni de 
politică pentru a reduce impacturile 
consumului din UE asupra mediului din 
țările terțe. Un exemplu de astfel de 
opțiune de politică îl reprezintă 
parteneriatele bilaterale privind aplicarea 
legislației, guvernanța și schimburile 
comerciale în domeniul forestier (FLEGT), 
care stabilesc un cadru pentru a garanta 
faptul că pe piața UE pătrunde numai 
lemnul recoltat în mod legal în țările 
partenere. De asemenea, se vor analiza și 
alte opțiuni de politică pentru a reduce 
impactul consumului UE asupra mediului 
la nivel global.

Or. en

Amendamentul 481
Eija-Riitta Korhola
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Propunere de decizie
Anexa I – punctul 99

Textul propus de Comisie Amendamentul

99. UE ar trebui să promoveze în 
continuare practicile comerciale 
responsabile din punctul de vedere l
mediului. Noile obligații în temeiul 
Inițiativei UE pentru activități comerciale 
responsabile aplicabile întreprinderilor 
extractive și de exploatare a pădurilor 
primare, care prevăd raportarea plăților 
pe care acestea le fac guvernelor, vor 
duce la o mai mare transparență și 
responsabilitate în modul de exploatare a 
resurselor naturale. În calitatea sa de 
furnizor principal de bunuri și servicii de 
mediu, UE ar trebui să promoveze 
standarde ecologice la nivel mondial, 
liberul schimb de bunuri și servicii de 
mediu, implementarea aprofundată a 
tehnologiilor favorabile mediului și climei, 
protecția investițiilor și a drepturilor de 
proprietate intelectuală, precum și 
schimbul de bune practici la nivel 
internațional.

99. UE ar trebui să promoveze în 
continuare practici comerciale responsabile 
din punct de vedere al mediului. În 
calitatea sa de furnizor principal de bunuri 
și servicii de mediu, UE ar trebui să 
promoveze standarde ecologice la nivel 
mondial, liberul schimb de bunuri și 
servicii de mediu, implementarea 
aprofundată a tehnologiilor favorabile 
mediului și climei, protecția investițiilor și 
a drepturilor de proprietate intelectuală, 
precum și schimbul de bune practici la 
nivel internațional.

Or. en

Justificare

Industriile forestiere utilizează resurse forestiere regenerabile durabile și în temeiul unor alte 
acte legislative, se supun cerinței de raportare, raportare care se realizează și prin sisteme 
voluntare de verificare de către părți terțe.

Amendamentul 482
Dan Jørgensen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 99 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

99a. Stocurile mari de pesticide și alte 
substanțe inutilizabile reprezintă o 
amenințare în țările membre ale UE și în 
țările IEVP și Federația Rusă. Această 
amenințare a fost eliminată parțial prin 
programe de curățare aplicate la nivel 
național și la nivelul UE, de exemplu, în 
statele baltice și în Polonia, însă persistă 
în alte țări. În țările IEVP și în Federația 
Rusă, cantități însemnate de astfel de 
substanțe constituie o potențială 
catastrofă de mediu pentru cetățeni și 
pentru consumatorii UE de alimente 
importate. Trebuie elaborată o strategie 
preventivă pentru a evita scandalurile 
alimentare (precum, de exemplu, cazul 
Nitrofen în Germania) și daunele 
economice, prin intermediul unui 
program de curățare regional în cadrul 
statelor membre ale UE și în țările IEVP 
și Federația Rusă.

Or. en

Amendamentul 483
Giancarlo Scottà

 Propunere de decizie
Anexa I – punctul 100 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

100. Pentru a spori eficacitatea UE în ceea 
ce privește abordarea provocărilor în 
materie de mediu și de schimbări climatice 
de la nivel regional și mondial, programul 
garantează că, până în 2020:

100. Pentru a spori eficacitatea UE în ceea 
ce privește abordarea provocărilor în 
materie de mediu și de schimbări climatice 
de la nivel regional și mondial, programul 
ar trebui să garanteze că, până în 2020:

Or. it
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Amendamentul 484
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 100 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) concluziile Summitului Rio+20 vor fi 
pe deplin integrate în politicile externe ale 
UE, iar UE va contribui în mod eficace la 
eforturile globale de implementare a 
angajamentelor convenite, inclusiv a celor 
asumate în cadrul convențiilor de la Rio.

(a) concluziile Summitului Rio+20 vor fi 
pe deplin integrate în politicile interne și
externe ale UE, iar UE va contribui în mod 
eficace la eforturile globale de 
implementare a angajamentelor convenite, 
inclusiv a celor asumate în cadrul 
convențiilor de la Rio;

Or. en

Amendamentul 485
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 100 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) UE își intensifică în continuare 
inițiativele pentru a facilita tranziția 
globală către o economie ecologică 
favorabilă incluziunii în contextul 
dezvoltării durabile și al eradicării 
sărăciei și joacă un rol major în 
stimularea ambițiilor internaționale în 
vederea atingerii acestui obiectiv.

Or. en

Amendamentul 486
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 100 – paragraful 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să se depună eforturi în vederea 
adoptării unor obiective de dezvoltare 
durabilă care: a) să abordeze sectoarele 
prioritare ale unei economii verzi
favorabile incluziunii și obiective de 
dezvoltare durabilă mai largi, precum 
energia, apa, securitatea alimentară, 
oceanele și consumul și producția 
sustenabile, precum și aspecte transversale 
cum ar fi echitatea, incluziunea socială, 
locurile de muncă decente, statul de drept 
și buna guvernanță; b) să fie universal 
aplicabile, acoperind toate cele trei 
sectoare ale dezvoltării durabile; c) să fie 
evaluate și însoțite de obiective și de 
indicatori și d) să fie coerente și integrate 
în cadrul de dezvoltare post 2015 și să 
sprijine politicile climatice.

(a) să se depună eforturi în vederea 
adoptării unor obiective de dezvoltare 
durabilă care: a) să abordeze sectoarele 
prioritare ale unei economii ecologice
favorabile incluziunii și obiective de 
dezvoltare durabilă mai largi, precum 
energia, apa, securitatea alimentară, 
oceanele și consumul și producția 
sustenabile, precum și aspecte transversale 
cum ar fi echitatea, incluziunea socială, 
locurile de muncă decente, statul de drept 
și buna guvernanță; b) să fie universal 
aplicabile, acoperind toate cele trei 
sectoare ale dezvoltării durabile; c) să fie 
evaluate și însoțite de obiective și de 
indicatori, ținând cont de diferitele 
circumstanțe naționale, d) să fie coerente 
și integrate în cadrul de dezvoltare post-
2015 și e) să fie coerente cu obiectivele 
existente și viitoare convenite la nivel 
internațional, precum biodiversitatea, 
schimbările climatice, nivelurile minime 
de protecție socială și altele;

Or. en

Amendamentul 487
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 100 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să se depună eforturi în vederea 
adoptării unor obiective de dezvoltare 
durabilă care: a) să abordeze sectoarele 
prioritare ale unei economii verzi
favorabile incluziunii și obiective de 
dezvoltare durabilă mai largi, precum 
energia, apa, securitatea alimentară, 
oceanele și consumul și producția 
sustenabile, precum și aspecte transversale 

(a) să se depună eforturi în vederea 
adoptării unor obiective de dezvoltare 
durabilă care: a) să abordeze sectoarele 
prioritare ale unei economii ecologice
favorabile incluziunii și obiective de 
dezvoltare durabilă mai largi, precum 
energia, apa, securitatea alimentară, 
oceanele și consumul și producția 
sustenabile, precum și aspecte transversale 
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cum ar fi echitatea, incluziunea socială, 
locurile de muncă decente, statul de drept 
și buna guvernanță; b) să fie universal 
aplicabile, acoperind toate cele trei 
sectoare ale dezvoltării durabile; c) să fie 
evaluate și însoțite de obiective și de 
indicatori și d) să fie coerente și integrate 
în cadrul de dezvoltare post 2015 și să 
sprijine politicile climatice.

cum ar fi echitatea, incluziunea socială, 
locurile de muncă decente, statul de drept 
și buna guvernanță; b) să fie universal 
aplicabile, acoperind toate cele trei 
sectoare ale dezvoltării durabile; c) să fie 
evaluate și însoțite de obiective și de 
indicatori și d) să fie coerente și integrate 
în cadrul de dezvoltare post-2015 și să fie 
în conformitate cu alte angajamente 
internaționale, precum cele cu privire la 
schimbările climatice și biodiversitate;

Or. en

Amendamentul 488
Dan Jørgensen

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 100 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să se depună eforturi în vederea 
adoptării unor obiective de dezvoltare 
durabilă care: a) să abordeze sectoarele 
prioritare ale unei economii verzi
favorabile incluziunii și obiective de 
dezvoltare durabilă mai largi, precum 
energia, apa, securitatea alimentară, 
oceanele și consumul și producția 
sustenabile, precum și aspecte transversale
cum ar fi echitatea, incluziunea socială, 
locurile de muncă decente, statul de drept 
și buna guvernanță; b) să fie universal 
aplicabile, acoperind toate cele trei 
sectoare ale dezvoltării durabile; c) să fie 
evaluate și însoțite de obiective și de 
indicatori și d) să fie coerente și integrate 
în cadrul de dezvoltare post 2015 și să 
sprijine politicile climatice.

(a) să se depună eforturi în vederea 
adoptării unor obiective de dezvoltare 
durabilă care: a) să abordeze sectoarele 
prioritare ale unei economii ecologice
favorabile incluziunii și obiective de 
dezvoltare durabilă mai largi, precum 
energia, apa, securitatea alimentară, 
oceanele și consumul și producția 
sustenabile, inclusiv bunăstarea 
animalelor, precum și aspecte transversale 
cum ar fi echitatea, incluziunea socială, 
locurile de muncă decente, statul de drept 
și buna guvernanță; b) să fie universal 
aplicabile, acoperind toate cele trei 
sectoare ale dezvoltării durabile; c) să fie 
evaluate și însoțite de obiective și de 
indicatori și d) să fie coerente și integrate 
în cadrul de dezvoltare post-2015 și să 
sprijine politicile climatice;

Or. en
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Amendamentul 489
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 100 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să se depună eforturi în vederea creării, 
în cadrul OBNU, a unei structuri mai 
eficiente pentru dezvoltarea durabilă, prin 
consolidarea PNUM în conformitate cu 
concluziile Summitului Rio+20, 
continuându-se totodată eforturile de 
promovare a statutului PNUM la poziția de 
agenție ONU și prin sprijinirea eforturilor 
actuale de creștere a sinergiilor dintre 
acordurile multilaterale de mediu;

(b) să se depună eforturi în vederea creării, 
în cadrul ONU, a unei structuri mai 
eficiente pentru dezvoltarea durabilă, în 
special la nivelul dimensiunii sale de 
mediu, prin: a) consolidarea suplimentară
a Programului Națiunilor Unite pentru 
Mediu (PNUM) în conformitate cu 
concluziile Summitului Rio+20, pornind 
de la decizia Consiliului de Administrație 
al PNUM de a înființa o Adunare ONU în 
domeniul mediului, continuându-se 
totodată eforturile de promovare a 
statutului PNUM la poziția de agenție 
specializată; b) sprijinirea eforturilor de 
creștere a sinergiilor dintre acordurile 
multilaterale de mediu, în special în 
domeniul substanțelor chimice, al 
deșeurilor și al biodiversității; și c) 
asigurarea unei reprezentări ferme și 
autoritare a mediului în activitățile 
Forumului politic la nivel înalt (HLPF) 
pentru dezvoltare durabilă;

Or. en

Amendamentul 490
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 100 – paragraful 2 - litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să se depună eforturi în vederea creării, 
în cadrul OBNU, a unei structuri mai 
eficiente pentru dezvoltarea durabilă, prin 
consolidarea PNUM în conformitate cu 
concluziile Summitului Rio+20,

(b) să se depună eforturi în vederea creării, 
în cadrul ONU, a unei structuri mai 
eficiente pentru dezvoltarea durabilă, prin 
consolidarea PNUM în conformitate cu 
concluziile Summitului Rio+20 și prin 
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continuându-se totodată eforturile de 
promovare a statutului PNUM la poziția 
de agenție ONU și prin sprijinirea 
eforturilor actuale de creștere a sinergiilor 
dintre acordurile multilaterale de mediu;

sprijinirea eforturilor actuale de creștere a 
sinergiilor dintre acordurile multilaterale 
de mediu;

Or. it

Amendamentul 491
Giancarlo Scottà

 Propunere de decizie
Anexa I – punctul 100 – paragraful 2 - litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să se consolideze impacturile diverselor 
surse de finanțare, inclusiv ale impozitării 
și ale mobilizării resurselor interne, ale 
investițiilor private, ale unor surse noi și 
inovatoare, precum și să se creeze opțiuni 
privind utilizarea ajutorului pentru 
dezvoltare pentru a compensa celelalte 
surse de finanțare în cadrul strategiei de 
finanțate a dezvoltării durabile, stabilite la 
Rio, precum și în cadrul propriilor politici 
ale UE, inclusiv în cadrul angajamentului 
internațional privind finanțarea 
biodiversității și a combaterii schimbărilor 
climatice;

(c) să se consolideze impacturile diverselor 
surse de finanțare, inclusiv ale impozitării 
și ale eliberării resurselor interne, ale 
investițiilor private, ale unor surse noi și 
inovatoare, precum și să se creeze opțiuni 
privind utilizarea ajutorului pentru 
dezvoltare pentru a compensa celelalte 
surse de finanțare în cadrul strategiei de 
finanțate a dezvoltării durabile, stabilite la 
Rio, precum și în cadrul propriilor politici 
ale UE, inclusiv în cadrul angajamentului 
internațional privind finanțarea 
biodiversității și a combaterii schimbărilor 
climatice;

Or. it

Amendamentul 492
Giancarlo Scottà

 Propunere de decizie
Anexa I – punctul 100 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) ca țările partenere să fie implicate în 
mod mai strategic. În acest scop, 
cooperarea ar trebui să se concentreze 

(d) ca țările partenere să fie implicate în 
mod mai strategic. În acest scop, 
cooperarea ar trebui să se concentreze 
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asupra: 1) (cu partenerii strategici) pe 
promovarea celor mai bune practici în 
cadrul politicii și a legislației interne din 
domeniul mediului, precum și a 
convergenței în cadrul negocierilor 
multilaterale legate de mediu; 2) (cu țările 
acoperite de politica europeană de 
vecinătate) pe apropierea progresivă de 
politicile și de legislația esențială a UE în 
domeniul mediului și al schimbărilor 
climatice și pe consolidarea cooperării în 
scopul soluționării provocărilor de mediu și 
climatice; 3) (cu țările în curs de 
dezvoltare) pe sprijinirea eforturilor 
acestora de protecție a mediului, de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
reducere a dezastrelor naturale, precum și 
pe implementarea angajamentelor 
internaționale în domeniul mediului, ca o 
contribuție la reducerea sărăciei și la 
dezvoltarea durabilă;

asupra: 1) (cu partenerii strategici) pe 
promovarea celor mai bune practici în 
cadrul politicii și a legislației interne din 
domeniul mediului, precum și a 
convergenței în cadrul negocierilor 
multilaterale legate de mediu; 2) (cu țările 
acoperite de politica europeană de 
vecinătate) pe apropierea progresivă de 
politicile și de legislația esențială a UE în 
domeniul mediului și al schimbărilor 
climatice și pe consolidarea cooperării în 
scopul soluționării provocărilor de mediu și 
climatice; 3) (cu țările în curs de 
dezvoltare) pe sprijinirea eforturilor 
acestora de protecție a mediului, de 
adaptare la schimbările climatice și de 
reducere a dezastrelor naturale, precum și 
pe implementarea angajamentelor 
internaționale în domeniul mediului, ca o 
contribuție la reducerea sărăciei și la 
dezvoltarea durabilă;

Or. it

Amendamentul 493
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 100 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) ca țările partenere să fie implicate în 
mod mai strategic. În acest scop, 
cooperarea ar trebui să se concentreze 
asupra: 1) (cu partenerii strategici) pe 
promovarea celor mai bune practici în 
cadrul politicii și a legislației interne din 
domeniul mediului, precum și a 
convergenței în cadrul negocierilor 
multilaterale legate de mediu; 2) (cu țările 
acoperite de politica europeană de 
vecinătate) pe apropierea progresivă de 
politicile și de legislația esențială a UE în 
domeniul mediului și al schimbărilor 
climatice și pe consolidarea cooperării în 

(d) ca țările partenere să fie implicate în 
mod mai strategic, ceea ce include o 
comunicare în timp util a poziției și a 
obiectivelor UE înaintea conferințelor 
internaționale. În acest scop, cooperarea ar 
trebui să se concentreze asupra: 1) (cu 
partenerii strategici) pe promovarea celor 
mai bune practici în cadrul politicii și a 
legislației interne din domeniul mediului, 
precum și a convergenței în cadrul 
negocierilor multilaterale legate de mediu; 
2) (cu țările acoperite de politica europeană 
de vecinătate) pe apropierea progresivă de 
politicile și de legislația esențială a UE în 
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scopul soluționării provocărilor de mediu și 
climatice; 3) (cu țările în curs de 
dezvoltare) pe sprijinirea eforturilor 
acestora de protecție a mediului, de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
reducere a dezastrelor naturale, precum și 
pe implementarea angajamentelor 
internaționale în domeniul mediului, ca o 
contribuție la reducerea sărăciei și la 
dezvoltarea durabilă;

domeniul mediului și al schimbărilor 
climatice și pe consolidarea cooperării în 
scopul soluționării provocărilor de mediu și 
climatice; 3) (cu țările în curs de 
dezvoltare) pe sprijinirea eforturilor 
acestora de protecție a mediului, de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
reducere a dezastrelor naturale, precum și 
pe implementarea angajamentelor 
internaționale în domeniul mediului, ca o 
contribuție la reducerea sărăciei și la 
dezvoltarea durabilă;

Or. en

Amendamentul 494
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 100 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) ca țările partenere să fie implicate în 
mod mai strategic. În acest scop, 
cooperarea ar trebui să se concentreze 
asupra: 1) (cu partenerii strategici) pe 
promovarea celor mai bune practici în 
cadrul politicii și a legislației interne din 
domeniul mediului, precum și a 
convergenței în cadrul negocierilor 
multilaterale legate de mediu; 2) (cu țările 
acoperite de politica europeană de 
vecinătate) pe apropierea progresivă de 
politicile și de legislația esențială a UE în 
domeniul mediului și al schimbărilor 
climatice și pe consolidarea cooperării în 
scopul soluționării provocărilor de mediu și 
climatice; 3) (cu țările în curs de 
dezvoltare) pe sprijinirea eforturilor 
acestora de protecție a mediului, de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
reducere a dezastrelor naturale, precum și 
pe implementarea angajamentelor 
internaționale în domeniul mediului, ca o 
contribuție la reducerea sărăciei și la 

(d) ca țările partenere să fie implicate în 
mod mai strategic. În acest scop, 
cooperarea ar trebui să se concentreze 
asupra: 1) (cu partenerii strategici) pe 
promovarea celor mai bune practici în 
cadrul politicii și a legislației interne din 
domeniul mediului, precum și a 
convergenței în cadrul negocierilor 
multilaterale legate de mediu; 2) (cu țările 
acoperite de politica europeană de 
vecinătate) pe apropierea progresivă de 
politicile și de legislația esențială a UE în 
domeniul mediului și al schimbărilor 
climatice și pe consolidarea cooperării în 
scopul soluționării provocărilor de mediu și 
climatice; 3) (cu țările în curs de 
dezvoltare) pe sprijinirea eforturilor 
acestora de protecție a mediului, de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
reducere a dezastrelor naturale, precum și 
pe implementarea angajamentelor 
internaționale în domeniul mediului, ca o 
contribuție la reducerea sărăciei și la 
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dezvoltarea durabilă; dezvoltarea durabilă; să se țină seama de 
principiul reciprocității în materie 
comercială, în special în acordurile 
comerciale bilaterale;

Or. fr

Amendamentul 495
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 100 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) ca UE să participe activ în cadrul unor 
procese multilaterale în domeniul mediului, 
inclusiv CCONUSC, Convenția privind 
diversitatea biologică și convențiile legate 
de substanțele chimice, precum și în cadrul 
altor foruri relevante, cum sunt Organizația 
Aviației Civile Internaționale și 
Organizația Maritimă Internațională, într-
un mod mai coerent, mai proactiv și mai 
eficace, pentru a garanta că angajamentele 
pentru 2020 sunt îndeplinite la nivelul UE 
și la nivel mondial și pentru a conveni 
asupra acțiunilor care vor trebui luate la 
nivel internațional după 2020;

(e) ca UE să participe activ în cadrul unor 
procese multilaterale în domeniul mediului, 
inclusiv CCONUSC, Convenția privind 
diversitatea biologică și convențiile legate 
de substanțele chimice, precum și în cadrul 
altor foruri relevante, cum sunt Organizația 
Aviației Civile Internaționale și 
Organizația Maritimă Internațională, într-
un mod mai coerent, mai proactiv și mai 
eficace, pentru a garanta că angajamentele 
pentru 2020 sunt îndeplinite la nivelul UE 
și la nivel mondial și pentru a conveni 
asupra acțiunilor care vor trebui întreprinse
la nivel internațional după 2020, dar și ca 
UE să își intensifice eforturile pentru a 
pune în aplicare toate principalele 
acorduri multilaterale de mediu cu mult 
timp înainte de anul 2020;

Or. en

Amendamentul 496
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 100 – paragraful 2 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) ca UE să participe activ în cadrul unor 
procese multilaterale în domeniul mediului, 
inclusiv CCONUSC, Convenția privind 
diversitatea biologică și convențiile legate 
de substanțele chimice, precum și în cadrul 
altor foruri relevante, cum sunt Organizația 
Aviației Civile Internaționale și 
Organizația Maritimă Internațională, într-
un mod mai coerent, mai proactiv și mai 
eficace, pentru a garanta că angajamentele 
pentru 2020 sunt îndeplinite la nivelul UE
și la nivel mondial și pentru a conveni 
asupra acțiunilor care vor trebui luate la 
nivel internațional după 2020;

(e) ca UE să participe activ în cadrul unor 
procese multilaterale în domeniul mediului, 
inclusiv CCONUSC, Convenția privind 
diversitatea biologică, Convenția CITES, 
Convenția internațională privind 
reglementarea vânătorii de balene 
(ICRW) și convențiile legate de substanțele 
chimice, precum și în cadrul altor foruri 
relevante, cum sunt Organizația Aviației 
Civile Internaționale și Organizația 
Maritimă Internațională, într-un mod mai 
coerent, mai proactiv și mai eficace, pentru 
a garanta că angajamentele pentru 2020 
sunt îndeplinite la nivelul UE și la nivel 
mondial și pentru a conveni asupra 
acțiunilor care vor trebui întreprinse la 
nivel internațional după 2020;

Or. en

Amendamentul 497
Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 100 – paragraful 2 - litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să fie ratificate toate principalele 
acorduri multilaterale de mediu cu mult 
înainte de 2020;

(f) să se ratifice toate principalele acorduri 
multilaterale de mediu;

Or. it

Amendamentul 498
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 100 – paragraful 2 – litera f



AM\931429RO.doc 61/64 PE508.029v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să fie ratificate toate principalele 
acorduri multilaterale de mediu cu mult 
înainte de 2020;

(f) să se ratifice toate principalele acorduri 
multilaterale de mediu cu mult înainte de 
2020 din moment ce acestea nu afectează 
competitivitatea europeană într-un mod 
semnificativ;

Or. fr

Amendamentul 499
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 100 – paragraful 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) să se evalueze impactul asupra 
mediului, într-un context global, atât al 
consumului și producției, cât și al 
produselor de bază nealimentare din UE, 
precum și posibilele reacții aferente.

(g) să se evalueze impactul asupra 
mediului, într-un context global, atât al 
consumului și producției, cât și al 
produselor de bază nealimentare din UE, 
precum și posibilele reacții aferente, și să 
se ia măsurile de politică necesare pentru 
a aborda rezultatele acestor evaluări.

Or. en

Amendamentul 500
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 100 – paragraful 2 – litera g – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) să se sprijine aplicarea și dezvoltarea 
suplimentară a schemelor de 
comercializare a certificatelor de emisii de 
gaze cu efect de seră în întreaga lume și 
să se faciliteze interconectarea acestora la 
nivel regional.
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Or. en

Justificare

Dezvoltarea și punerea în legătură a schemelor de comercializare a certificatelor de emisii de 
gaze cu efect de seră vor contribui la atenuarea schimbărilor climatice și la inovare 
ecologică, stabilizând totodată prețul carbonului, aducând la același nivel condițiile de 
concurență internațională și sprijinind cooperarea la nivel mondial cu privire la schimbările 
climatice.

Amendamentul 501
Erik Bánki

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 101

Textul propus de Comisie Amendamentul

101. Comisia va garanta că implementarea 
programului este monitorizată în contextul 
procesului normal de monitorizare din 
cadrul strategiei Europa 2020. O evaluare a 
programului va fi efectuată înainte de 
2020, în special pe baza raportului AEM 
privind starea mediului.

101. Ar trebui să se elaboreze o metodă de 
monitorizare generală pentru a urmări 
progresele înregistrate în direcția 
îndeplinirii celor nouă obiective 
prioritare, atât pentru fiecare etapă în 
parte, cât și pentru întregul proces de 
aplicare a programului. În plus, Comisia 
va garanta că implementarea programului 
este monitorizată și în contextul procesului 
normal de monitorizare din cadrul 
Strategiei Europa 2020. O evaluare a 
programului va fi efectuată înainte de 
2020, în special pe baza raportului AEM 
privind starea mediului.

Or. en

Amendamentul 502
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 101

Textul propus de Comisie Amendamentul

101. Comisia va garanta că implementarea 
programului este monitorizată în contextul 

101. Comisia va garanta că implementarea 
programului este monitorizată în contextul 
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procesului normal de monitorizare din 
cadrul strategiei Europa 2020. O evaluare a 
programului va fi efectuată înainte de 
2020, în special pe baza raportului AEM 
privind starea mediului.

procesului normal de monitorizare din 
cadrul Strategiei Europa 2020. O evaluare 
a programului va fi efectuată înainte de 
2020, în special pe baza raportului AEM 
privind starea mediului. Comisia 
raportează la fiecare doi ani 
Parlamentului cu privire la progresele 
înregistrate de Programul de acțiune 
pentru mediu.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a Programului de acțiune pentru mediu, 
Parlamentului ar trebuie să i se prezinte la fiecare doi ani rapoarte privind progresele 
înregistrate.

Amendamentul 503
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propunere de decizie
Anexa I – punctul 102

Textul propus de Comisie Amendamentul

102. Printre indicatorii utilizați pentru 
monitorizarea progreselor înregistrate în 
direcția atingerii obiectivelor prioritare se 
numără cei folosiți de AEM pentru a 
monitoriza starea mediului și cei utilizați 
pentru monitorizarea implementării 
obiectivelor existente și a legislației în 
vigoare în domeniul mediului și al 
schimbărilor climatice, inclusiv obiective 
climatice și energetice, obiective privind 
biodiversitatea și etape în utilizarea 
eficientă a resurselor. În cooperare cu 
părțile interesate, în contextul Foii de 
parcurs pentru o Europă eficientă din punct 
de vedere energetic, vor fi elaborați 
indicatori suplimentari pentru a măsura 
progresul global în direcția unei economii 
și a unei societăți europene eficiente din 
punctul de vedere al utilizării resurselor, 
precum și a contribuției acestora la 

102. Printre indicatorii utilizați pentru 
monitorizarea progreselor înregistrate în 
direcția atingerii obiectivelor prioritare se 
numără cei folosiți de AEM pentru a 
monitoriza starea mediului și cei utilizați 
pentru monitorizarea implementării 
obiectivelor existente și a legislației în 
vigoare în domeniul mediului și al 
schimbărilor climatice, inclusiv obiective 
climatice și energetice, obiective privind 
biodiversitatea și etape propuse în 
utilizarea eficientă a resurselor. În 
cooperare cu părțile interesate, în contextul 
Foii de parcurs pentru o Europă eficientă 
din punct de vedere energetic, vor fi
elaborați indicatori suplimentari pentru a 
măsura progresul global în direcția unei 
economii și a unei societăți europene 
eficiente din punct de vedere al utilizării 
resurselor, precum și a contribuției acestora 
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bunăstare și la prosperitate. la bunăstare și la prosperitate.
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