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Proiect de amendament 6303 === ENVI/6303 ===

Depus de Andrea Zanoni, Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Se adaugă: 02 04 02 04

Buget 2013 Proiect de buget 2014 Poziţia Consiliului 2014 Diferenţă Sumă nouă
Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi

02 04 02 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezervă

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rubrică:
Proiect-pilot — Gruparea regională a IMM-urilor în favoarea unei economii circulare
Comentarii:
Se adaugă următorul text:
Temerile legate de deficitul unui număr de resurse epuizabile, presiunile tot mai mari privind resursele 
regenerabile, fluctuaţiile şi creşterea preţurilor pieţei, precum şi temerile legate de instabilitatea 
economică şi tulburările sociale au făcut ca agenda politică la nivel global să includă ca priorităţi 
elaborarea şi punerea în aplicare a unor instrumente şi măsuri referitoare la utilizarea resurselor care să 
contribuie la garantarea faptului că necesităţile unei populaţii mondiale în creştere sunt satisfăcute, fără 
a compromite nevoile generaţiilor viitoare. La nivelul UE, această agendă include Foaia de parcurs a UE 
pentru o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, publicată în 2011. Foaia de 
parcurs se bazează pe o tradiţie a legislaţiei şi a politicilor (de exemplu, Directiva privind proiectarea 
ecologică, Strategia tematică privind resursele naturale, politicile în materie de deşeuri) * şi oferă un 
cadru pentru mai multe politici specifice, cum sunt cele referitoare la reproiectarea produselor, o mai 
bună reutilizare, reciclare şi înlocuire a materialelor şi economisirea de resurse.
Deşi s-au realizat progrese, se afirmă că atingerea unei eficienţe mai mari a utilizării resurselor nu este 
suficientă întrucât creşterile de eficienţă sunt adesea contracarate de utilizarea sporită (de exemplu, 
efectul de recul). În urma recomandărilor Consiliului privind stimularea reglementărilor care vizează o 
economie circulară şi ecologică * *, a fost subliniată necesitatea de a stabiliza şi clarifica mai bine 
agenda privind utilizarea eficientă a resurselor * * *. S-a afirmat că instaurarea unei „economii 
circulare” constituie un pas important în drumul către dematerializare şi creşterea gradului de reciclare, 
înlocuire şi reutilizare a materialelor. China vizează, de exemplu, o „economie circulară” în legislaţia sa 
privind activităţile de reducere, reutilizare şi reciclare desfăşurate în procesul de producţie, distribuţie şi 
consum. Deşi la nivelul UE există legislaţie care sprijină, de exemplu, ecoinovarea, se afirmă că nu există 
nicio abordare strategică generală ambiţioasă şi coerentă care să vizeze trecerea de la inovaţii graduale la 
cele radicale. Pe de altă parte, incertitudinile politice şi cele legate de reglementări pot submina 
competitivitatea unei industrii ecologice prospere şi, cu atât mai mult, a unei industrii circulare. 
Potenţialele beneficii ar fi însă enorme.
Conform unui studiu realizat de McKinsey pentru fundaţia Ellen MacArthur****, reducerea netă a 
costurilor materialelor într-o economie circulară a fost estimată la 340 până la 380 de miliarde USD pe 
an pentru un „scenariu de tranziţie” şi la 520 până la 630 de miliarde USD pentru un „scenariu avansat”
la nivelul UE până în 2025, luând în considerare doar o parte din industria prelucrătoare. Alte beneficii 
preconizate includ reducerea volatilităţii preţurilor şi a riscurilor legate de aprovizionare, potenţiale 
beneficii în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă, externalităţi reduse şi rezilienţa pe termen lung a 
economiei. Pentru a profita de aceste beneficii, este nevoie de măsuri îndrăzneţe şi creative care să iasă 
din modelul linear de „extracţie-producţie-eliminare”.
Descrierea proiectului
Obiective



4

O serie de întreprinderi inovatoare s-au aventurat deja pe drumul către o economie circulară. Printre 
acestea se numără cele care sprijină proiectarea circulară, cum ar fi, de exemplu, abordarea Cradle to 
Cradle®, precum şi modele de afaceri inovatoare, cum ar fi cel privind consumul colaborativ*****. 
Fundaţia Ellen MacArthur a expus următoarele principii pentru o economie circulară:Proiectarea 
eliminării deşeurilor — produsele sunt concepute pentru un ciclu de dezasamblare şi reutilizare 2) 
Diferenţiere strictă între componentele consumabile şi cele durabile — consumabilele trebuie readuse în 
siguranţă în biosferă, iar cele durabile intră în cicluri diferite de întreţinere pentru a fi 
reutilizate/redistribuite până în ultima etapă de reciclare 3) Sursele de energie pentru alimentarea acestor 
cicluri ar trebui să fie regenerabile prin însăşi natura lor.
Un proiect-pilot de colaborare intersectorială la nivel local şi regional poate oferi cunoştinţe practice 
privind punerea efectivă în aplicare a conceptului şi poate constitui un test important şi un studiu de caz 
util şi pentru redefinirea măsurilor privind o economie circulară. În acest sens, activităţile 
întreprinderilor mici şi mijlocii în grupuri locale pot reprezenta puncte de plecare importante.
Este deosebit de important ca următoarele provocări să fie abordate******. Analiza lor empirică 
reprezintă, prin urmare, obiective-cheie ale acestui proiect-pilot:
- Cadrul european şi naţional existent de reglementare şi politică poate fi decisiv fie promovând o 
tranziţie rapidă, fie creând obstacole care ar putea împiedica punerea în aplicare cu succes. Oferă politica 
şi programele financiare existente sprijin suficient? Scopul este de a examina care sunt provocările în 
materie de reglementări şi politici cu care se confruntă întreprinderile şi care sunt instrumentele pentru a 
oferi stimulentele necesare unei inovaţii radicale.
- Iniţiativele industriale existente, cum ar fi programul de simbioză industrială naţională în Regatul Unit, 
au condus la câştiguri în materie de eficienţă energetică şi a utilizării resurselor, dar se consideră că 
acestea au pus rareori probleme modelelor tradiţionale de producţie şi consum. O platformă care sprijină 
colectarea şi partajarea datelor, diseminarea celor mai bune practici, precum şi promovarea colaborării 
între întreprinderi este decisivă pentru organizarea şi implicarea unui ansamblu mai divers de sectoare 
industriale şi numeroase societăţi din domenii diferite. Aceasta poate constitui un important punct de 
plecare pentru consolidarea şi accelerarea progresului.
- Pentru a reduce lacunele existente de cunoştinţe, colaborarea între domeniul ştiinţei materialelor, 
şcolile de proiectare şi societăţi ar trebui, de asemenea, facilitată pentru a permite o consolidare a 
transferului de cunoştinţe.
- Pentru a putea schimba informaţii referitoare la valoarea adăugată a unei economii circulare şi pentru 
a aborda viitoare provocări care trebuie luate în considerare, este nevoie, de asemenea, de o documentaţie 
privind eşecul şi succesele punerii în aplicare a acesteia.
- Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), în special, se confruntă cu lipsa, calitatea redusă şi 
inconsecvenţa datelor şi informaţiilor referitoare la diferitele etape din cadrul unei economii circulare. Se 
consideră că acestea se confruntă, mai degrabă, cu presiuni acute şi cu eventuale costuri ridicate de 
tranzacţionare (de exemplu, consolidarea capacităţilor, dezvoltarea competenţelor). Deşi există platforme 
iniţiale de schimb, ca de exemplu Circular Economy 100 a fundaţiei Ellen Mac Arthur, acestea tind să se 
axeze pe întreprinderile mari sau pe ceea ce se întâmplă la scară mondială. Există astfel riscul ca IMM-
urile să se îmbarce într-un stadiu în care părţi importante ale pieţei nou apărute sunt deja modelate de 
câteva societăţi mari. Cu toate acestea, IMM-urile sunt considerate ca fiind esenţiale pentru stabilitatea 
economică a Europei, dat fiind rolul lor de platforme pentru inovare şi ocupare a forţei de muncă.
Calea de urmat
Până în prezent, proiectele (-pilot) existente privind conceptul de economie circulară s-au concentrat în 
principal asupra domeniilor metalelor şi mineralelor. În Rezoluţia sa din 24 mai 2012 referitoare la o 
Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor*******, la rubrica privind capitalul natural 
şi serviciile de ecosistem, Parlamentul European solicită
Comisiei să folosească cele mai bune practici în domeniul eficienţei utilizării resurselor pentru a elabora 
criterii adecvate şi a iniţia proiecte-pilot pentru mai multe resurse, ca de exemplu fosforul, în vederea 
atingerii unei rate de reutilizare de practic 100% până în 2020 şi pentru a optimiza utilizarea şi reciclarea 
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acestor resurse; de asemenea, Parlamentul subliniază faptul că acestor proiecte-pilot ar trebui să li se 
aloce o finanţare directă din partea UE.
În urma acestei solicitări şi a sintezei de mai sus a principalelor obiective, proiectul-pilot propus ar avea 
ca scop formarea a 2-3 grupuri care să includă un număr de societăţi din sectoare industriale diferite. 
Acestea ar include societăţi care furnizează atât componente consumabile, cât şi durabile, pentru a duce 
iniţiativa cu un pas mai departe, şi nu doar pentru a examina pur şi simplu materiale în mod individual. 
Pentru a face acest lucru posibil, proiectul va trebui să furnizeze expertiză în ceea ce priveşte schimbările 
organizaţionale, precum şi cele mai recente cunoştinţe ştiinţifice în domeniu. Cea dintâi idee poate fi 
sprijinită prin consultanţă în gestionarea schimbării şi dezvoltare organizaţională, iar cea din urmă se 
poate concretiza prin crearea de parteneriate cu instituţii ştiinţifice şi centre de inovare, cooperare şi 
transfer de tehnologie.
Societăţile care vor îmbrăţişa această idee nouă vor include, în principal, întreprinderile mici şi mijlocii, 
în vederea analizei eventualelor costuri ridicate de tranzacţionare, a capacităţii şi a cerinţelor de 
calificare şi pentru a face uz, în acelaşi timp, de puterea lor inovatoare. Societăţile ar trebui să fie grupate 
în funcţie de regiune, dar, în acelaşi timp, să fie active în mai multe state membre pentru a putea oferi 
informaţii utile referitoare la diverse cadre naţionale politice şi de reglementare. Acest lucru ar putea fi 
realizat prin îndreptarea atenţiei asupra IMM-urilor din regiunile transfrontaliere, cum ar fi 
Euroregiunea Tirol – Tirolul de Sud – Trentino********.
Mijloacele care vor fi folosite vor include dezvoltarea de platforme reale şi virtuale, organizarea unor 
ateliere şi seminarii de formare specifice pentru a promova un schimb de informaţii relevante şi bune 
practici, precum şi împărtăşirea de competenţe. Se vor forma o serie de grupuri de lucru cu scopul de a 
elabora în mod specific diferitele măsuri pentru o economie circulară, acestea urmând să fie testate prin 
dezvoltarea parcurilor industriale sau a modelelor de afaceri privind consumul colaborativ. Proiectul-
pilot ar trebui să fie, de asemenea, legat de iniţiative la nivel mondial precum Circular Economy 100 sau 
platforma Social Innovation Europe pentru a promova sinergiile prin participarea reprezentanţilor din 
domeniu şi evenimente conexe.
Rezultatul preconizat va fi dezvoltarea unui model de organizare pentru a sprijini viitoarele iniţiative în 
acest sens.
* Fredrigo-Fazio D., Baldock D., Farmer A., Gantioler S. (2011) EU Natural Resources policy: Signposts 
on the roadmap to sustainability. Directions in European Environmental Policy. Institute for European 
Environmental Policy (IEEP) (Politica UE privind resursele naturale: Indicatori pe drumul către 
sustenabilitate. Direcţii în politica de mediu europeană. Institutul pentru politica de mediu europeană -
IEEP).
** Consiliul UE (2012). Concluzii privind stabilirea cadrului pentru un Al şaptelea program de acţiune 
pentru mediu al UE. A 3173-a reuniune a Consiliului Mediu.
***Volkery A., Withana S., Fedrigo D., Baldock D. (2012). Towards a 7th Environment Action 
Programme: Priorities and action needs. IEEP Policy Paper Sept. 2012 (Către un al şaptelea program de 
acţiune pentru mediu: Priorităţi şi acţiuni necesare. Document IEEP sept. 2012).
****Fundaţia Ellen MacArthur (2012) Towards the Circular Economy: Economic and Business 
Rationale for an Accelerated Transition. United Kingdom (Către o economie circulară: Baza economică 
şi comercială pentru o tranziţie accelerată. Regatul Unit).
*****Aici sunt incluse iniţiative precum „caruso car sharing”, o platformă internă care reuneşte 
proprietari şi utilizatori de autovehicule: www.carusocarsharing.com. Următorul site internet oferă o listă 
cuprinzătoare de companii active în acest domeniu: www.meshing.it.
******Hislop H. şi Hill. J. (2011). Reinventing the wheel: a circular economy for resource security. 
Green Alliance, United Kingdom & Preston F. (2012). A Global Redesign? Shaping the Circular 
Economy. Briefing Paper 2012/2. Chatham House, United Kingdom. (Reinventând roata: o economie 
circulară pentru securitatea resurselor. Alianţa Verde, Regatul Unit şi Preston F. , 2012. O reproiectare 
globală? Modelând economia circulară. Document de informare 2012/2. Chatham House, Regatul Unit.)
*******Rezoluţia Parlamentului European din 24 mai 2012 referitoare la o Europă eficientă din punctul 
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de vedere al utilizării resurselor (2011/2068(INI))
********http://www.europaregion.info/.
Temei juridic:
Se adaugă următorul text:
Proiect-pilot în sensul articolului 49 alineatul (6) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităţilor Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).
Justificare:
Deşi există iniţiative care promovează utilizarea eficientă a resurselor existente, se afirmă că nu există o 
abordare globală strategică şi coerentă pentru a trece de la inovaţia graduală la cea radicală. Incertitudinile 
privind reglementările ar putea compromite competitivitatea unei industrii circulare prospere. Un proiect-
pilot privind colaborarea intersectorială la nivel local poate furniza informaţii practice referitoare la trecerea 
de la modelul „extracţie-producţie-eliminare” la o economie în bucle. Poate constitui un studiu de caz pentru 
redefinirea măsurilor circulare dincolo de domeniul materiilor prime, acordând o atenţie deosebită cooperării 
dintre IMM-uri în grupuri locale.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proiect de amendament 6312 === ENVI/6312 ===

Depus de Vladko Todorov Panayotov, Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Se adaugă: 07 02 07

Buget 2013 Proiect de buget 2014 Poziţia Consiliului 2014 Diferenţă Sumă nouă
Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi

07 02 07 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Rezervă

Total 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Rubrică:
Proiect-pilot — Crearea unui centru regional în sud-estul Europei pentru reciclarea avansată a 
deșeurilor electrice și electronice
Comentarii:
Se adaugă următorul text:
Prezentul proiect-pilot este destinat să încurajeze reciclarea deșeurilor electrice și electronice în Balcani. 
Acesta va insista asupra necesității dezvoltării unei infrastructuri ecologice care să ofere, de asemenea, 
beneficii economice și sociale pentru economiile locale. Aceste beneficii se pot materializa pentru 
comunitățile locale prin crearea de locuri de muncă mai durabile, iar pentru industrie prin existența unui 
centru de reciclare care să faciliteze accesul la materii prime pentru cei din regiune și pentru întreaga 
UE. Proiectul va constitui un progres în procesul de consolidare a coeziunii și a cooperării regionale din 
regiunea Balcanilor, precum și o sursă importantă de materii prime secundare pentru industriile UE, 
contribuind astfel la realizarea obiectivului pe termen lung al UE privind îmbunătățirea utilizării eficiente 
a materialelor din punctul de vedere al resurselor, sporirea gradului de independență cu privire la 
importul din țările terțe a anumitor materii prime și promovarea tranziției către o economie circulară.
Temei juridic:
Se adaugă următorul text:
Proiect-pilot în sensul articolului 49 alineatul (6) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).
Justificare:
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Pe lângă beneficiile ecologice, instalația de reciclare va contribui la consolidarea legăturilor economice și 
sociale din regiune. De asemenea, acest tip de cooperare va contribui la pregătirile pentru aderarea la UE a 
țărilor care sunt în mod oficial candidate, oferindu-le posibilitatea de a participa la practicile, procesele și 
rețelele de gestionare a deșeurilor din UE. În plus, proiectul va îmbunătăți cooperarea economică, ecologică 
și politică, va intensifica schimburile de cunoștințe și tehnologie cu partenerii regionali strategici ai UE și va 
crea oportunități de prosperitate și dezvoltare durabilă în întreaga regiune.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proiect de amendament 6306 === ENVI/6306 ===

Depus de João Ferreira, Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Se adaugă: 07 02 77 26

Buget 2013 Proiect de buget 2014 Poziţia Consiliului 2014 Diferenţă Sumă nouă

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi
07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rezervă

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubrică:
Proiect–pilot — Reabilitarea mediului şi reîmpădurirea zonelor afectate de boala nematodului lemnului 
de pin şi de alte specii invazive
Comentarii:
Se adaugă următorul text:
Se intenţionează ca acest proiect-pilot să servească drept instrument de reabilitare a mediului şi de 
reîmpădurire a zonelor afectate de specii de plante exotice invazive şi de către boli precum cea cauzată de 
nematodul lemnului de pin. Proiectul ar trebui să vină în completarea acţiunilor deja întreprinse în 
cadrul liniilor bugetare existente, intervenind în faza ulterioară controlului agenţilor invazivi sau 
patogeni şi a restaurării zonelor afectate.
Etapele proiectului:
1. identificarea zonelor afectate din fiecare regiune;
2. identificare strategiilor de reabilitare a zonelor forestiere afectate;
3. analiza bunelor practici şi a rezultatelor pozitive;
4. sprijinirea proiectelor locale şi regionale de reabilitare a pădurilor afectate.
Temei juridic:
Se adaugă următorul text:
Proiect-pilot în sensul articolului 49 alineatul (6) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).
Justificare:
Se intenţionează ca acest proiect-pilot să servească drept instrument de reabilitare a mediului şi de 
reîmpădurire a zonelor afectate de specii de plante exotice invazive şi de către boli precum cea cauzată de 
nematodul lemnului de pin. Proiectul ar trebui să vină în completarea acţiunilor deja întreprinse în cadrul 
liniilor bugetare existente, intervenind în faza ulterioară controlului agenţilor invazivi sau patogeni şi a 
restaurării zonelor afectate.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proiect de amendament 6307 === ENVI/6307 ===

Depus de João Ferreira, Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
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-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Se adaugă: 07 02 77 26

Buget 2013 Proiect de buget 2014 Poziţia Consiliului 2014 Diferenţă Sumă nouă
Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezervă

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubrică:
Proiect-pilot — Cooperarea privind o metodologie comună şi cerinţele minime pentru cartografierea 
pericolelor şi riscurilor
Comentarii:
Se adaugă următorul text:
Proiectul-pilot are ca obiectiv asigurarea faptului că datele aferente cartografierii pericolelor şi riscurilor 
pot fi comparate şi analizate, pe baza cooperării dintre statele membre.
Proiectul propus survine ca rezultat al Raportului Ferreira privind prevenirea dezastrelor naturale şi a 
celor provocate de om, care conţinea propunerea de instituire a unei reţele constituite din reprezentanţi ai 
diverselor servicii naţionale competente din toate statele membre, care să funcţioneze în cadrul cooperării 
dintre autorităţile locale, regionale şi naţionale şi având responsabilităţi în ceea ce priveşte gestionarea 
dezastrelor, amenajarea teritoriului, precum şi cartografierea şi gestionarea riscurilor.
Mai exact, proiectul-pilot vizează:
1. colectarea datelor cantitative şi calitative privind cartografierea pericolelor şi riscurilor;
2. studierea posibilelor metodologii comune şi a cerinţelor minime de cartografiere a pericolelor şi 
riscurilor;
3. propunerea unei metodologii comune pentru cartografierea pericolelor şi riscurilor, pe baza studiilor 
realizate şi a activităţilor desfăşurate de reţeaua cuprinzându-i pe reprezentanţii sectorului agricol şi în 
urma audierilor UNEP, ale organizaţiilor sociale şi neguvernamentale din acest domeniu şi ale altor 
actori în relaţie strânsă cu terenul.
Temei juridic:
Se adaugă următorul text:
Proiect-pilot în sensul articolului 49 alineatul (6) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).
Justificare:
Proiectul-pilot are ca obiectiv asigurarea faptului că datele aferente cartografierii pericolelor şi riscurilor pot 
fi comparate şi analizate, pe baza cooperării dintre statele membre.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proiect de amendament 6308 === ENVI/6308 ===

Depus de João Ferreira, Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Se adaugă: 07 02 77 26

Buget 2013 Proiect de buget 2014 Poziţia Consiliului 2014 Diferenţă Sumă nouă
Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezervă

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
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Rubrică:
Proiect-pilot — Protejarea rezervelor de apă şi reabilitarea infrastructurii aferente din zonele rurale
Comentarii:
Se adaugă următorul text:
Obiectivul acestui proiect-pilot este de a promova acţiunile de protejare a rezervelor de apă din zonele 
rurale, în vederea combaterii deficitelor sezonale de apă, în special în agricultură, cu scopul de a 
eficientiza utilizarea apei irosite pe timpul iernii şi de a o stoca pentru utilizarea pe timp de vară, atât în 
cadrul activităţilor agricole, cât şi în cel al sistemelor publice de apă potabilă.
Etapele proiectului:
1. studierea posibilelor metodologii comune şi a condiţiilor minime pentru protejarea rezervelor de apă;
2. elaborarea planurilor de proiect pentru protejarea şi reabilitarea rezervelor de apă, pe baza studiilor 
efectuate şi a informaţiilor colectate.
Temei juridic:
Se adaugă următorul text:
Proiect-pilot în sensul articolului 49 alineatul (6) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).
Justificare:
Proiectul-pilot vizează atingerea obiectivului de a proteja rezervele de apă şi de a reabilita infrastructura 
aferentă din zonele rurale, cu scopul de a conserva rezervele de apă pentru activităţile agricole pe timpul 
lunilor cu umiditate redusă şi pentru restaurarea funcţionalităţii sistemelor publice de apă potabilă.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proiect de amendament 6309 === ENVI/6309 ===

Depus de João Ferreira, Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Se adaugă: 07 02 77 26

Buget 2013 Proiect de buget 2014 Poziţia Consiliului 2014 Diferenţă Sumă nouă
Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezervă

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubrică:
Proiect-pilot — Încurajarea rămânerii populaţiei în zonele rurale - combaterea deşertificării
Comentarii:
Se adaugă următorul text:
Acest proiect-pilot are ca obiectiv încurajarea populaţiei să rămână în zonele rurale. El vizează o mai 
bună înţelegere a factorilor care pot încuraja persoanele să-şi menţină domiciliul în aceste zone. Prin 
acest proiect, se doreşte dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea proiectelor locale şi regionale în 
vederea încurajării populaţiei să rămână în zonele rurale. Această metodologie implică identificarea 
necesităţilor şi a potenţialului din fiecare comunitate locală sau regiune.
Etapele proiectului:
1. colectarea de informaţii din statele membre privind necesităţile care trebuie îndeplinite pentru 
încurajarea populaţiei să rămână în zonele rurale (implicând consultarea comunităţilor locale, precum şi 
a diverselor părţi interesate şi a autorităţilor locale);
2. identificarea problemelor şi a potenţialului din fiecare regiune, având în vedere acest obiectiv;
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3. analiza bunelor practici şi a rezultatelor pozitive;
4. elaborarea de proiecte locale şi regionale care să încurajeze rămânerea populaţiei în zonele rurale.
Temei juridic:
Se adaugă următorul text:
Proiect-pilot în sensul articolului 49 alineatul (6) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităţilor Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).
Justificare:
Rămânerea populaţiei în zonele rurale este de importanţă majoră pentru asigurarea coeziunii teritoriale, 
stoparea deşertificării, inversarea fenomenului de abandon agricol, precum şi pentru încurajarea dezvoltării 
economice şi prevenirea dezastrelor naturale şi antropice. Acest proiect-pilot vizează dezvoltarea unei 
metodologii de elaborare a proiectelor locale şi regionale, pentru a încuraja populaţia să-şi menţină 
domiciliul în zonele rurale.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proiect de amendament 6310 === ENVI/6310 ===

Depus de Britta Reimers, Holger Krahmer, Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Se adaugă: 07 02 77 26

Buget 2013 Proiect de buget 2014 Poziţia Consiliului 2014 Diferenţă Sumă nouă
Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi

07 02 77 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezervă

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rubrică:
Proiect-pilot — Studiul de evaluare şi fezabilitate intitulat „Spre realizarea feriboturilor cu emisii zero”
Comentarii:
Se adaugă următorul text:
Acest proiect-pilot are ca scop evaluarea paşilor de dezvoltare şi a posibilităţilor de punere în aplicare, 
precum şi elaborarea unui studiu de fezabilitate privind feriboturile cu emisii zero, alimentate pe baza 
unor surse regenerabile de energie, precum hidrogenul din celulele de combustie.
Cu toate că principiul utilizării celulelor de combustie alimentate cu hidrogen drept sursă de energie a 
fost demonstrat pentru vehiculele de transport de talie mai redusă, precum autobuzele, utilizarea acestor 
celule la feriboturile de talie mare (spre exemplu, feriboturile RoPax) necesită evaluări suplimentare 
pentru stabilirea posibilităţilor de punere în aplicare. Un studiu de evaluare şi fezabilitate pentru acest tip 
de transport şi de rută ar furniza estimări mai clare privind riscurile şi oportunităţile de utilizare a 
hidrogenului drept combustibil de transport şi a celulelor de combustie drept convertori de energie la 
bordul feriboturilor.
Studiul de evaluare şi fezabilitate ar trebui să se axeze, în special, pe posibilităţile de a utiliza energia 
rezultată ca surplus al funcţionării pe timp de noapte a parcurilor eoliene la producerea de combustibil pe 
bază de hidrogen, care ar furniza ulterior energia necesară propulsiei navelor şi consumului de 
electricitate pentru serviciile de bord. Sursele energetice compuse, precum panourile solare şi rotoarele 
Flettner de la bord, care furnizează navei energie suplimentară, ar trebui de asemenea evaluate, în 
vederea obiectivului general de a reduce la zero emisiile de carbon, sulf şi azot.
Pentru a optimiza posibilităţile de punere în aplicare, evaluarea ar trebui să se axeze pe rutele navale 
scurte, luând în considerare condiţiile naturale şi infrastructurale pentru a asigura o ofertă eficientă de 
surse alternative de energie (în special parcurile eoliene), precum şi pe localizarea expertizei şi pe 
prezenţa centrelor tehnologice relevante şi a potenţialilor parteneri privaţi sectoriali. Ca prim pas s-ar 
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impune realizarea unui studiu topografic al siturilor corespunzătoare, pentru a identifica rutele posibile şi 
optime pentru serviciile de feriboturi cu emisii zero din UE.
Studiul de evaluare şi fezabilitate ar trebui să includă planificarea paşilor necesari în materie de hibrizi, 
baterii, celule de combustie şi tipuri de combustibili în cadrul reducerii emisiilor la zero, astfel ca 
sporurile de eficienţă să poată fi exploatate imediat ce resursele tehnologice au atins maturitatea 
necesară, precum şi pentru a obţine experienţă şi a planifica evoluţii ulterioare.
Mai mult decât atât, o evaluare de piaţă privind rutele identificate ar putea furniza o imagine mai clară 
asupra costurilor de punere în aplicare şi de funcţionare a feriboturilor cu emisii zero. De asemenea, 
această evaluare de piaţă ar estima în final dacă un serviciu de feribot, în termenii descrişi anterior, ar fi 
viabil din punct de vedere economic în condiţiile de piaţă actuale.
Se preconizează că proiectul-pilot va dura între un an şi doi ani, în funcţie de alegerea uneia sau a două 
rute de feribot corespunzătoare.
Temei juridic:
Se adaugă următorul text:
Proiect-pilot în sensul articolului 49 alineatul (6) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).
Justificare:
Cu toate că transportul naval este cel mai eficient în ceea ce priveşte volumul de bunuri transportate, această 
formă de transport a demonstrat, în urma mai multor decenii de reglementare limitată, că are un deficit de 
opţiuni de proiectare a tehnologiei sustenabile, în comparaţie cu alte mijloace de transport. Necesitatea unei 
treceri la combustibilii alternativi a fost exprimată recent în cadrul comunicării CE „Energie curată pentru 
transporturi: o strategie europeană privind combustibilii alternativi” (COM(2013)0017). Obiectivele pentru 
modalităţile viitoare de transport sunt multiple, incluzând luarea măsurilor impuse de către mediu şi situaţia 
climatică, precum şi eliminarea dependenţei de petrol a transporturilor UE.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proiect de amendament 6313 === ENVI/6313 ===

Depus de Gerben-Jan Gerbrandy, Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Se adaugă: 07 02 77 26

Buget 2013 Proiect de buget 2014 Poziţia Consiliului 2014 Diferenţă Sumă nouă
Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi

07 02 77 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Rezervă

Total 500 000 500 000 500 000 500 000

Rubrică:
Proiect-pilot — Utilizarea eficientă din punctul de vedere al resurselor a deșeurilor mixte
Comentarii:
Se adaugă următorul text:
Deșeurile mixte: o sursă foarte importantă de resurse în Europa
Reciclarea deșeurilor reprezintă un pilon important al agendei privind utilizarea eficientă a resurselor. 
Totuși, în Europa, reciclarea de înaltă calitate este limitată și, în realitate, această practică nu este bine 
dezvoltată decât în câteva dintre statele membre, prin urmare, neglijându-se, în prezent, un potențial 
enorm de resurse recuperabile. Deși în Europa se pune un accent deosebit pe deșeurile municipale solide 
(DMS), acestea nu reprezintă decât o mică proporție din totalitatea deșeurilor disponibile. Deșeurile mixte 
uscate, precum deșeurile comerciale și industriale, deșeurile menajere voluminoase și deșeurile din 
construcții și demolări (DC&D) conțin mult mai multe resurse care pot fi extrase chiar mai ușor decât 
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materialele extrase din DMS (umede). Dintre aceste tipuri de deșeuri, DC&D sunt semnificative, dat fiind 
volumul lor (1/3 din totalitatea deșeurilor din UE) și obiectivul cu privire la acestea stabilit în prezent în 
Directiva-cadru privind deșeurile (care impune reciclarea a 70 % din deșeurile DC&D).
Dezvoltarea activităților de reciclare a DC&D (și chiar a oricărui tip de deșeuri) urmează o anumită cale 
„generică”, astfel cum demonstrează experiența statelor care înregistrează rezultate performante în acest 
sens. Prin urmare, se pot identifica mecanisme generale de reciclare și se pot descrie cele mai bune 
practici. Statelor membre în care activitățile de reciclare se află încă în fază incipientă ar trebui să li se 
pună la dispoziție modele și orientări bazate pe experiența celor câteva state membre care desfășoară 
activități de reciclare de 30 de ani. Este necesară stimularea reciclării în Europa prin transferul de 
cunoștințe și de competențe.
Printre elementele semnificative ale reciclării se numără, de exemplu, un bun control al fluxurilor de 
deșeuri și asigurarea calității. Într-o serie de state membre, industria reciclării și autoritățile competente 
au dezvoltat instrumente în acest sens, precum un sistem denumit Tracemat (trasabilitatea materialelor) și 
sisteme de asigurare a calității, care includ teste și certificări de mediu.
Trebuie dezvoltată reciclarea deșeurilor mixte uscate. Materiale valoroase precum lemnul sau plasticul 
pot fi recuperate și adaptate pentru alte scopuri. Instalațiile de reciclare ar putea fi utilizate, de asemenea, 
pentru tratarea DMS dacă fracția uscată este triată în funcție de sursele din care provine. Dezvoltarea 
unei astfel de capacități de sortare reprezintă o opțiune pe care o au statele membre pentru a ajunge la un 
echilibru corect între reciclare și incinerare.
Obiectiv
Acest proiect vizează stimularea reciclării în statele membre, îndeosebi a DC&D și a deșeurilor mixte 
uscate, prin implementarea unui transfer eficient al cunoștințelor și al competențelor. De asemenea, 
proiectul va asista statele membre în vederea atingerii obiectivelor stabilite în temeiul Directivei-cadru 
privind deșeurile. Factorul-cheie de succes îl constituie implicarea în cadrul acestui proiect a industriei 
reciclării în sine. Experții din această industrie sunt recunoscuți drept cei mai avizați datorită 
competențelor și cunoștințelor pe care le dețin în domeniu. În mod specific, proiectul vizează să inițieze, 
într-o manieră corespunzătoare, reciclarea DC&D în trei regiuni din trei state membre. Experiența 
istorică va servi drept exemplu pentru statele membre în care acest tip de reciclare nu se realizează încă. 
În ceea ce privește alte deșeuri mixte uscate, se vor analiza cazurile care au înregistrat succes și se vor 
realiza planuri care să sprijine alte state membre să urmeze aceeași direcție. Se va iniția acest tip de 
reciclare într-o regiune dintr-un stat membru.
Unul dintre aspectele-cheie ale proiectului este ca acesta să demonstreze aplicarea cu succes a primelor 
etape în vederea reciclării DC&D în regiunile selectate din Europa. În acest scop, părțile interesate din 
aceste regiuni trebuie să își exprime acordul cu privire la un plan de punere în aplicare. Acest plan 
descrie obiectivele care trebuie realizate și măsurile care trebuie adoptate. În cea mai mare parte, aceste 
măsuri vor reflecta cele mai bune practici dezvoltate pe baza experienței din statele membre care au 
înregistrat rezultate performante în acest sens. Părțile interesate își exprimă acordul cu privire la 
măsurile care trebuie adoptate, aceste măsuri fiind ulterior atribuite fiecăreia dintre părți. Aspectele-cheie 
sunt trasabilitatea fiabilă a deșeurilor și controlul calității produselor reciclate.
Temei juridic:
Se adaugă următorul text:
Proiect-pilot în sensul articolului 49 alineatul (6) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).
Justificare:
Reciclarea deșeurilor reprezintă un pilon important al agendei privind utilizarea eficientă a resurselor. 
Totuși, în Europa, reciclarea de înaltă calitate este limitată și, în realitate, această practică nu este bine 
dezvoltată decât în câteva dintre statele membre. Acest proiect vizează stimularea reciclării la nivelul 
Uniunii Europene și exploatarea potențialului resurselor recuperabile.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Proiect de amendament 6302 === ENVI/6302 ===

Depus de Riikka Pakarinen, Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, Anneli 
Jäätteenmäki

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Se adaugă: 09 04 04

Buget 2013 Proiect de buget 2014 Poziţia Consiliului 2014 Diferenţă Sumă nouă

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi
09 04 04 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000

Rezervă

Total 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000

Rubrică:
Proiect-pilot — Soluţii pentru sănătate şi bunăstare în reţelele cu acces liber de tip FTTH
Comentarii:
Se adaugă următorul text:
Această propunere de proiect-pilot vizează testarea aplicaţiilor pentru servicii de sănătate şi bunăstare în 
reţele cu acces liber de tip FTTH. Viitorul furnizării serviciilor de sănătate şi bunăstare constă în 
utilizarea soluţiilor de tip FTTH, iar crearea unei soluţii e-Sănătate cuprinzătoare şi de mare viteză ar 
contribui la realizarea unuia dintre obiectivele Agendei digitale a UE.
Proiectul va explora, identifica şi testa aplicaţii e-Sănătate noi şi existente pentru a îmbunătăţi gradul de 
rentabilitate şi utilitate a serviciilor. Proiectul vizează, de exemplu, evaluarea gradului de responsabilizare 
a pacienţilor şi a capacităţii cadrelor medicale din sectorul sănătăţii şi al bunăstării de a face schimb de 
informaţii digitale privind pacienţii. Reţelele FTTH cu acces liber au capacitatea de a pune în aplicare o 
gamă largă de soluţii e-Sănătate, ca de exemplu gestionarea informaţiilor din domeniul sănătăţii, 
monitorizarea pacienţilor la domiciliu, trimiterea rezultatelor radiografiilor de la un spital municipal la 
un centru medical situat într-o zonă rurală şi telepsihoterapia.
Proiectul va fi pus în aplicare în zonele rurale aflate la distanţe mari şi unde există deja reţele FTTH 
cooperative care funcţionează după principiul accesului liber în adevăratul sens al cuvântului. O 
asemenea reţea există, de exemplu, în Ostrobotnia de Sud. Întrucât se află la distanţă de furnizorii 
concreţi de servicii şi întrucât se confruntă cu probleme demografice, regiunile rurale ar trebui să 
constituie, în mod deosebit, în viitor zone-ţintă pentru serviciile electronice destinate soluţiilor din 
domeniul sănătăţii şi al bunăstării.
FTTH este cea mai avansată tehnologie capabilă să ruleze aplicaţii specifice pentru servicii de sănătate şi 
de bunăstare cu conexiuni rapide simetrice şi caracter latent redus şi, mai ales, să ofere viteze mari atât în 
amonte cât şi în aval. Mai presus de toate, modelul accesului liber le permite tuturor prestatorilor de 
servicii să furnizeze servicii gratuit prin aceeaşi fibră. Se crede că această concurenţă loială 
îmbunătăţeşte promovarea serviciilor, raportul calitate-preţ şi accesibilitatea.
Această propunere este unică şi nu este redundantă sau în conflict cu niciun program naţional ori al UE. 
Dezvoltarea reţelelor de comunicaţii în bandă largă nu constituie scopul acestei propuneri, prin urmare, 
aceasta nu se suprapune cu alte programe naţionale sau ale UE existente privind dezvoltarea reţelelor de 
comunicaţii în bandă largă în statele membre.
Durata acestui proiect-pilot este de doi ani.
Proiect-pilot în sensul articolului 49 alineatul (6) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităţilor Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).
Temei juridic:
Se adaugă următorul text:
Proiect-pilot în sensul articolului 49 alineatul (6) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
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Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităţilor Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).
Justificare:
Numărul oamenilor care necesită îngrijire la domiciliu şi cererea pentru servicii e-Sănătate sunt în creştere în 
toată UE, în special în regiunile rurale. Acest aspect reprezintă o mare provocare pentru sistemele de 
sănătate. Soluţiile electronice pentru reţelele FTTH pot furniza servicii regulate de monitorizare şi 
comunicare pentru cei care au nevoie. Soluţiile electronice pot reduce cheltuielile, pot vindeca oameni, pot 
preveni boli viitoare şi pot promova un stil de viaţă mai sănătos, încurajând bunăstarea. Acest proiect-pilot 
este pe deplin în conformitate cu Planul european de acţiune privind e-Sănătatea şi reprezintă un bun 
exemplu pentru punerea în aplicare a soluţiilor de mare viteză pentru e-Sănătate.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proiect de amendament 6301 === ENVI/6301 ===

Depus de Erik Bánki, Elisabetta Gardini, Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Se adaugă: 17 03 09

Buget 2013 Proiect de buget 2014 Poziţia Consiliului 2014 Diferenţă Sumă nouă
Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi

17 03 09 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezervă

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rubrică:
Proiect-pilot — Acţiuni europene pentru un mediu şcolar sănătos
Comentarii:
Se adaugă următorul text:
„Proiectul-pilot — Acţiuni europene pentru un mediu şcolar sănătos” include o cercetare complexă şi 
orientată către acţiune privind sănătatea copiilor şi mediul şcolar. Acesta cuprinde — printre altele — o 
analiză a efectelor materialelor de construcţie şi a altor produse în şcoli, a transportului şi a calităţii 
aerului în apropierea şcolilor şi a schimbărilor climatice, precum şi strategii de conştientizare pentru 
reducerea riscului asupra sănătăţii în rândul copiilor.
Obiectivele proiectului-pilot:
Proiectul-pilot a fost elaborat pentru a evalua:
- interconexiunile profunde dintre calitatea aerului interior şi exterior şi sănătatea copiilor;
- efectele semnificative asupra sănătăţii ale materialelor cu care sunt construite şcolile şi ale altor produse 
utilizate în şcoli;
- nivelurile de confort al copiilor şi sistemul de ventilaţie, pentru a evalua mai departe interconexiunile 
dintre sursele sau cauzele poluării şi impactul asupra sănătăţii copiilor; precum şi
- efectele asociate ale surselor fizice, chimice şi biologice de poluare a aerului interior.
Ţinând cont de rezultatele cercetării, proiectul-pilot are drept scop:
- să elaboreze un proiect de orientări pentru a aborda problemele referitoare la calitatea aerului interior, 
respectiv la aspectul poluării aerului exterior;
- să evalueze eficienţa măsurilor luate pentru a îmbunătăţi situaţia din şcoli.
Data de începere a proiectului: 1.1.2014
Data de încheiere a proiectului: 31. 12. 2015
Rezultatele proiectului pilot:
Rezultatul actualei propuneri va constitui „Trusa şcolilor sănătoase în Europa”, o resursă valoroasă care 
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va contribui în mod semnificativ la reducerea riscurilor asupra sănătăţii în rândul elevilor din şcolile 
europene. Rezultatele activităţii de cercetare vor ajuta la constituirea unei baze noi şi cuprinzătoare de 
cunoştinţe şi vor pune la dispoziţia autorităţilor locale şi şcolilor europene instrumente de gestionare a 
riscurilor.
Rezultatele acestui studiu global vor sprijini, de asemenea, procesul de elaborare a politicilor de mediu şi 
de sănătate pentru a proteja copii din ziua de azi şi viitoarele generaţii de multe simptome respiratorii şi 
pentru a promova sănătatea şi bunăstarea pe parcursul vieţii. Proiectul va contribui la îmbunătăţirea 
mediului înconjurător şi la o mai bună guvernanţă în materie de sănătate, facilitând schimbul de 
experienţe şi organizând programe de formare pentru instituţiile şi autorităţile din domeniul mediului şi 
al sănătăţii.
Temei juridic:
Se adaugă următorul text:
Proiect-pilot în sensul articolului 49 alineatul (6) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităţilor Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).
Justificare:
Deoarece tinerii şi copiii îşi petrec majoritatea timpului din cursul săptămânii în clădirile şcolilor, ei sunt 
expuşi, în mod deosebit, problemelor care decurg din calitatea scăzută a aerului interior, care se poate dovedi 
a fi foarte dăunător în cazul elevilor care suferă de alergii şi astm. Dat fiind că 2013 este Anul European al 
Aerului, monitorizarea mediului din şcoli în diverse ţări europene şi crearea unei baze de cunoştinţe pentru 
îmbunătăţirea calităţii aerului interior şi, astfel, a sănătăţii copiilor în Europa, sunt aspecte deosebit de 
importante.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proiect de amendament 6300 === ENVI/6300 ===

Depus de Antonyia Parvanova, Rebecca Taylor, Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă 
alimentară

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Se adaugă: 17 03 77 12

Buget 2013 Proiect de buget 2014 Poziţia Consiliului 2014 Diferenţă Sumă nouă
Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi

17 03 77 12 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezervă

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rubrică:
Proiect-pilot — Reducerea inegalităţilor în materie de sănătate: consolidarea expertizei şi evaluarea 
acţiunilor
Comentarii:
Se adaugă următorul text:
Aceasta este o propunere de proiect pilot privind îmbunătăţirea schimbului de cunoştinţe şi acţiunile 
pentru reducerea inegalităţilor în materie de sănătate în UE - în special în statele membre şi în regiunile 
cele mai defavorizate, precum şi în cele care au beneficiat de fonduri de coeziune.
Proiectul va crea o reţea de schimb între experţi şi consilieri în materie de politici din toată UE, vizând 
sprijinirea procesului de dezvoltare şi implementare a politicilor şi formarea personalului pentru a atinge 
acest obiectiv, precum şi desfăşurarea unor activităţi specifice pentru a aborda inegalităţile în materie de 
sănătate la nivel naţional şi subnaţional sau regional. 
Priorităţile pentru această reţea vor include în mod special dezvoltarea expertizei în ceea ce priveşte 
eficienţa politicilor de prevenire, diferenţele şi discriminarea în calea accesului la sănătate, precum şi 
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strategiile pentru a atenua factorii sociali, ecologici şi comportamentali care contribuie la inegalităţile în 
materie de sănătate. 
Acest proiect pilot va elabora, de asemenea, verificări şi evaluări ale activităţilor care abordează 
inegalităţile în materie de sănătate şi care sunt deja sprijinite prin intermediul programelor şi fondurilor 
structurale ale UE. Activităţile specifice care se vor desfăşura în cadrul acestui proiect pilot vor fi definite 
în urma unui proces de consultare între statele membre implicate şi părţile interesate din domeniul 
politicilor privind asistenţa medicală şi sănătatea publică.
Acest proiect-pilot va avea drept obiectiv îmbunătăţirea în rândul principalelor grupuri-ţintă ale politicii a 
gradului de conştientizare şi a cunoştinţelor privind importanţa abordării inegalităţilor în materie de 
sănătate şi oportunităţile de a se implica în acest domeniu, mai ales prin intermediul fondurilor 
structurale. Totodată, acest proiect va verifica şi va evalua acţiunile întreprinse cu ajutorul programelor 
şi fondurilor structurale specifice, promovând astfel elaborarea unor politici mai bune în viitor.
Temei juridic:
Se adaugă următorul text:
Proiect-pilot în sensul articolului 49 alineatul (6) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităţilor Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).
Justificare:
Rezoluţia PE şi Comunicarea Comisiei privind inegalităţile în materie de sănătate (COM(2009)567) au 
subliniat importanţa disparităţilor din domeniul sănătăţii între statele membre şi în interiorul acestora. În 
multe ţări, precum şi între state membre şi regiuni, există diferenţe de 5-10 ani între grupurile cu nivelul cel 
mai ridicat şi grupurile cu nivelul cel mai scăzut de educaţie şi salarizare în ceea ce priveşte speranţa de 
viaţă. Reducerea acestor diferenţe necesită politici care să acopere mai multe domenii de politică la toate 
nivelurile administraţiei publice. Există o bună înţelegere a cauzelor inegalităţilor în materie de sănătate, 
însă, pe de altă parte, există puţine cunoştinţe despre cum ar trebui abordate aceste aspecte.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proiect de amendament 6304 === ENVI/6304 ===

Depus de Christel Schaldemose, Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Se adaugă: 17 03 77 12

Buget 2013 Proiect de buget 2014 Poziţia Consiliului 2014 Diferenţă Sumă nouă

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi
17 03 77 12 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Rezervă

Total 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Rubrică:
Pilot-proiect — Elaborarea unor strategii bazate pe dovezi pentru îmbunătăţirea sănătăţii persoanelor 
izolate şi vulnerabile 
Comentarii:
Se adaugă următorul text:
În statele membre ale UE, numărul bolilor netransmisibile (NCD) creşte cu o viteză fără precedent. În 
acelaşi timp, din ce în ce mai mulţi europeni se confruntă cu probleme legate, de exemplu, de obezitate şi 
de sănătate mintală. Mai ales persoanele izolate şi vulnerabile se confruntă cu o stare de sănătate 
precară. Atât bărbaţii, cât şi femeile sunt afectaţi de această situaţie, dar problemele lor de sănătate nu 
sunt identice şi ar trebui să fie abordate în mod diferit.
În 2011, Comisia a publicat un raport cuprinzător privind starea de sănătate a bărbaţilor din Europa, 
care a indicat diferenţe semnificative între sănătatea femeilor şi cea a bărbaţilor. Una din afirmaţiile 
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principale în acest raport este că „îmbunătăţirea sănătăţii bărbaţilor are, de asemenea, atât beneficii 
directe, cât şi indirecte pentru femei şi copii.” În 2009, Comisia a publicat un raport similar privind starea 
de sănătate a femeilor din Europa.
Se pare că există o recunoaştere din ce în ce mai mare a faptului că problemele de sănătate ale bărbaţilor 
şi ale femeilor trebuie tratate din puncte de vedere diferite, proiectul având, prin urmare, următoarele 
obiective:
1. Să adune şi să evalueze — de exemplu, prin intermediul indicatorilor de sănătate în Comunitatea 
Europeană (ECHI) — informaţii existente privind diferenţele între sănătatea bărbaţilor şi cea a femeilor 
(mai ales în rândul persoanelor izolate şi vulnerabile) în statele membre participante şi cele privind 
practicile actuale de abordare a acestui aspect.
2. Să crească baza de cunoştinţe privind stilurile de viaţă şi atitudinile faţă de sănătatea (inclusiv mintală) 
la nivel individual, prevenirea, tratarea şi perioada de convalescenţă a persoanelor vulnerabile şi izolate, 
în special, şi motivele pentru care se pare că există o mai mare reticenţă în acest grup anume de persoane 
de a-şi schimba stilul de viaţă şi de a solicita asistenţa unor medici sau a altor servicii de sănătate —
studiile se pot realiza atât în funcţie de boli specifice, cât şi în funcţie de populaţie.
3. Să analizeze sistemele de sănătate din diferite state membre, în vederea identificării cauzelor 
subutilizării relative a serviciilor de sănătate de către grupuri defavorizate şi a măsurilor care pot fi luate 
în acest sens.
4. Pe baza datelor strânse, să elaboreze şi să testeze strategii direcţionate (după criterii de gen) pentru a 
îmbunătăţi starea de sănătate a acestor persoane, pentru a facilita accesul acestora la serviciile de 
sănătate şi pentru a preveni apariţia, în primul rând, a problemelor de sănătate.
5. Să disemineze rezultatele şi exemplele de bune practici la nivelul statelor membre, în special în rândul 
furnizorilor de servicii de sănătate din sectorul primar, şi să încurajeze monitorizarea rezultatelor.
Temei juridic:
Se adaugă următorul text:
Proiect-pilot în sensul articolului 49 alineatul (6) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităţilor Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).
Justificare:
Comunicarea Comisiei „Solidaritate în domeniul sănătăţii: Reducerea inegalităţilor în materie de sănătate în 
UE” abordează problema inegalităţilor în materie de sănătate în statele membre şi, din câte se pare, există o 
înţelegere a faptului că implementarea strategiilor direcţionate şi cunoştinţele pot reduce aceste inegalităţi şi 
pot creşte calitatea vieţii pentru fiecare individ. În plus, proiectul va crea o mai mare participare pe piaţa 
muncii. Acest lucru este recunoscut în Concluziile Consiliului privind Pactul european pentru sănătate 
mintală şi bunăstare din iunie 2011.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proiect de amendament 6311 === ENVI/6311 ===

Depus de Zofija Mazej Kukovič, Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Se adaugă: 17 03 77 12

Buget 2013 Proiect de buget 2014 Poziţia Consiliului 2014 Diferenţă Sumă nouă

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi
17 03 77 12 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rezervă

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rubrică:
Proiect-pilot — Efectul diverselor modalităţi de tratament în cazul insuficienţei renale cronice şi cel al 
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practicilor de transplant diferite asupra cheltuielilor în materie de sănătate şi asupra rezultatelor pe 
pacienţi
Comentarii:
Se adaugă următorul text:
Domeniul de investigaţie propus:
Peste 10% din populaţia Europei suferă de pe urma insuficienţei renale cronice (IRC), cu risc crescut de 
evoluţie spre insuficienţă renală totală şi, astfel, spre necesitatea terapiei prin substituţie renală - prin 
dializă sau transplant. Aceste cifre demografice sunt alimentate de înmulţirea epidemică a cazurilor de 
diabet şi boli cardiovasculare. Dializa este costisitoare, necesitând între 40 000 şi 80 000 EUR pe an 
pentru fiecare pacient, în funcţie de ţara unde are loc procedura şi de metoda utilizată, în timp ce 
transplantul de rinichi costă aproximativ aceeaşi sumă ca dializa pentru primul an, iar apoi mai puţin de 
40% din acea sumă pentru anii ulteriori. Pronosticul medical, incluzând speranţa de viaţă şi calitatea 
vieţii, este cu mult mai bun în urma transplantului decât a dializei.
Acest proiect-pilot îşi propune să compare, din perspectivă macroeconomică, diversele modalităţi de 
tratare a IRC în statele membre ale UE, investigând factorii care influenţează alegerea tratamentului (de 
către pacienţi sau medici) şi impactul acestei alegeri asupra bugetelor destinate asistenţei medicale. 
Proiectul-pilot vizează obţinerea unui răspuns la întrebarea „De ce există o astfel de variabilitate practică 
în cadrul gestionării generale a IRC în Europa şi cum ar putea fi armonizate aceste practici pentru a se 
asigura o calitate egală sau superioară a îngrijirii, reducând totodată costurile necesare?”.
În vremuri de criză economică, este de importanţă crucială găsirea anumitor modalităţi de a spori 
eficienţa sistemelor de asistenţă medicală din statele membre ale UE. În cadrul tratamentului IRC, există 
în prezent două modalităţi principale de tratament disponibile: dializa şi transplantul de rinichi.
În ceea ce priveşte dializa, trebuie evaluat care tip de dializă ar furniza rezultate superioare, din două 
puncte de vedere: pe de o parte, pentru pacienţi (o calitate a vieţii sporită şi o mai bună acceptare) şi, pe 
de cealaltă, din perspectiva economică a sănătăţii.
În ceea ce priveşte transplantul de rinichi, această modalitate nu este utilizată suficient în comparaţie cu 
dializa, cu toate că transplantul oferă posibilitatea unei calităţi superioare a vieţii şi este mai eficient în 
raport cu costurile. Prin urmare, se impune ca esenţială evaluarea diverselor practici organizaţionale de 
la nivel naţional care joacă roluri semnificative în facilitarea transplanturilor (diversele politici privind 
donatorii de organe, diversele sisteme de obţinere a consimţământului donatorilor, existenţa 
coordonatorilor de transplant, a acordurilor bilaterale sau multilaterale privind schimburile 
transfrontaliere de organe între statele membre, etc.), pentru a identifica factorii care afectează alegerea 
tratamentului şi practicile care au, în cele din urmă, un efect semnificativ asupra intervalului de aşteptare 
a transplantului.
Aceste diferenţe în materie de politici de donare au efecte majore asupra intervalului de aşteptare a 
transplantului, iar intervalele lungi de aşteptare în care se efectuează dializa au efecte nefaste majore 
asupra candidaţilor pentru transplant.
1) Printre aceşti pacienţi se înregistrează o rată crescută a mortalităţii pe durata dializei, în comparaţie cu 
rata supravieţuirii datorită unui transplant.
2) Cu cât durează mai mult aşteptarea în cazul pacienţilor care recurg la dializă, cu atât scade rata de 
succes a transplantului şi şansele de supravieţuire a acestora.
3) În final, costurile dializei sunt mai ridicate decât cele asociate unui transplant de rinichi funcţional, 
astfel încât prelungirea intervalului de aşteptare pentru pacienţii cu dializă conduce la costuri totale mai 
ridicate.
Toţi aceşti factori au un impact semnificativ nu doar asupra accesului la transplant, ci şi asupra 
cheltuielilor totale pentru tratamentul IRC. Drept urmare, este de importanţă crucială obţinerea 
informaţiilor necesare privind impactul acestor factori asupra rezultatelor finale ale tratamentului, atât în 
ceea ce priveşte calitatea îngrijirii medicale, cât şi în ceea ce priveşte rentabilitatea.
În prezent, unele state membre ale UE sunt mai bine organizate decât altele cu privire la tratamentul prin 
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dializă şi transplantul de rinichi. Unul dintre motivele pentru acest fenomen este faptul că multe state ale 
UE au instituit o colaborare strânsă şi coordonată prin reţele specializate precum Eurotransplant şi 
Scandiatransplant.
Proiectul vizează evaluarea situaţiei din statele membre ale UE prin împărtăşirea experienţei şi 
dezvoltarea bazată pe experienţă şi pe datele din iniţiativele şi registrele existente. Mai mult decât atât, 
proiectul va lua în considerare activităţile desfăşurate în cadrul altor proiecte din domeniu, de exemplu 
EULID, ELIPSY şi acţiunea comună ACCORD, care se axează pe donaţiile din partea pacienţilor vii.
Considerând că dezvoltarea şi punerea în aplicare a politicilor privind sănătatea, inclusiv politicile pentru 
donare, alocare şi listele de aşteptare, se execută de către autorităţile naţionale competente, proiectul 
prevede implicarea acestor autorităţi în consorţiul coordonator, alături de societăţi profesionale, 
universităţi şi organizaţii ale pacienţilor. Proiectul-pilot solicită, de asemenea, avizul experţilor şi 
cooperarea organizaţiilor specializate precum Societatea europeană pentru transplantul de organe 
(ESOT) şi Organizaţia europeană a coordonatorilor de transplanturi (ETCO).
Rezultate anticipate:
Pe scurt, investigarea factorilor multipli care influenţează alegerea de către pacienţi a modalităţilor de 
tratament al IRC şi a diverselor practici organizaţionale care joacă un rol în facilitarea transplantării de 
rinichi va ajuta la punerea în aplicare a unor practici terapeutice mai bune şi mai rentabile împotriva 
afecţiunilor de rinichi în statele membre ale UE.
Obiectivul global al proiectului este furnizarea unei imagini de ansamblu asupra diverselor modalităţi de 
tratament şi a factorilor care influenţează selecţia acestora în statele membre. Obiectivul final este 
utilizarea rezultatelor proiectului pentru a facilita armonizarea tratamentelor afecţiunilor renale ajunse 
în faze terminale şi a spori disponibilitatea transplanturilor pe teritoriile statelor membre, reducând, 
totodată, costurile asistenţei medicale şi crescând calitatea acesteia.
Se anticipează că, pentru unele dintre statele membre, acest proiect va reprezenta un pas suplimentar spre 
punerea în aplicare cu succes a Directivei 2010/53/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 
iulie 2010 privind standardele de calitate şi siguranţă referitoare la organele umane destinate 
transplantului şi a Planului de acţiune al UE privind donarea şi transplantul de organe.
Data de începere a proiectului: iunie 2014
Data de încheiere a proiectului: iunie 2016
Temei juridic:
Se adaugă următorul text:
Proiect-pilot în sensul articolului 49 alineatul (6) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).
Justificare:
Planul de acţiune privind donarea şi transplantul de organe (2009-2015): consolidarea cooperării dintre 
statele membre, 8 decembrie 2008
Directiva 2010/53/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind standardele de 
calitate şi siguranţă referitoare la organele umane destinate transplantului
Concluziile Consiliului privind donarea şi transplantul de organe, 7 decembrie 2012
Directiva de punere în aplicare 2012/25/UE a Comisiei din 9 octombrie 2012 de stabilire a procedurilor de 
informare pentru schimbul, între statele membre, de organe umane destinate transplantului.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proiect de amendament 6314 === ENVI/6314 ===

Depus de Eleni Theocharous, Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
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Se adaugă: 17 03 77 12
Buget 2013 Proiect de buget 2014 Poziţia Consiliului 2014 Diferenţă Sumă nouă

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi

17 03 77 12 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000
Rezervă

Total 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000

Rubrică:
Proiect-pilot — Fezabilitatea și sustenabilitatea pe termen lung a unei rețele paneuropene de avertizare 
pentru detectarea timpurie a noilor amenințări în materie de alergii
Comentarii:
Se adaugă următorul text:
Acest proiect-pilot ar trebui să vizeze asigurarea sustenabilității pe termen lung a unei rețele paneuropene 
de avertizare pentru detectarea timpurie a noilor amenințări în materie de alergii, rețea ale cărei obiective 
pe termen lung sunt următoarele:
1. crearea unei baze de date centrale, colectarea datelor (la nivelul fiecărui stat și la nivelul întregii UE), 
analizarea și publicarea cu regularitate a datelor;
2. identificarea noilor tendințe în materie de alergii înainte ca acestea să se transforme în probleme 
majore de sănătate a populației care ar putea determina o sarcină suplimentară asupra sistemelor de 
sănătate europene;
3. raportarea către factorii de decizie și transmiterea de avertizări acestora, în timp util, cu privire la noi 
alergeni pentru care este necesară adoptarea de măsuri;
4. dezvoltarea unui sistem sustenabil pentru o mai bună informare, începând din școli, în vederea 
diminuării sarcinii alergiilor asupra societății;
Acțiuni:
1. evaluarea actualelor sisteme naționale de monitorizare a alergiilor, care pot fi conectate la rețeaua de 
avertizare;
2. implicarea unei infrastructuri deja existente alcătuite din peste 100 de centre de alergologie din 
întreaga Uniune Europeană; această rețea funcționează de peste 7 ani și încă se extinde, ceea ce 
confirmă sustenabilitatea proiectului;
3. utilizarea unor serii standardizate de alergeni respiratori și alimentari (ținând seama de diversitatea 
regională) în 100 de centre, pentru toți pacienții, și extinderea acestei activități la nivelul întregii UE; 
acest lucru permite o monitorizare consecventă și standardizată a tendințelor în materie de alergii ale 
pacienților;
4. utilizarea în cadrul unui studiu-pilot a unui eșantion de pacienți, denumiți „reporteri”, pentru 
monitorizarea consecventă a alergiilor în cadrul unor anumite centre prin intermediul tehnologiei 
internet și a telefoanelor inteligente (rețeaua de avertizare a alergenilor respiratori).
5. raportarea cazurilor de alergii respiratorii, alimentare, medicamentoase sau de contact necunoscute 
pentru înscrierea acestora într-o bază de date centrală, în vederea detectării timpurii a alergenilor noi 
intrați în UE;
6. diseminarea rezultatelor către factorii politici, cadrele medicale și publicul larg.
Temei juridic:
Se adaugă următorul text:
Proiect-pilot în sensul articolului 49 alineatul (6) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).
Justificare:
Peste 30 % dintre europeni suferă de alergii, iar incidența alergiilor este în creștere. Din cauza schimbărilor 
climatice, a poluării aerului și a schimbării comportamentelor alimentare, noii alergeni evoluează rapid. În 
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prezent, în Europa, nu există o rețea de supraveghere care să monitorizeze aceste noi tendințe în materie de 
alergii și să alerteze factorii politici cu privire la ele, deși au crescut semnificativ costurile economice 
asociate bolilor alergice netratate sau tratate incorect și absențelor tot mai numeroase de la școală și de la 
serviciu.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proiect de amendament 6305 === ENVI/6305 ===

Depus de Kriton Arsenis, Sabine Wils, Satu Hassi, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Gaston Franco, 
Chris Davies, Bas Eickhout, Anne Delvaux, Dan Jørgensen, Comisia pentru mediu, sănătate publică şi 
siguranţă alimentară

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Se adaugă: 34 01 05

Buget 2013 Proiect de buget 2014 Poziţia Consiliului 2014 Diferenţă Sumă nouă

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi
34 01 05 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Rezervă

Total 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Rubrică:
Proiect-pilot — Utilizarea eficientă a finanțării UE privind schimbările climatice: folosirea drumurilor ca 
indicator de performanță timpuriu pentru proiectul REDD+
Comentarii:
Se adaugă următorul text:
UE a angajat resurse semnificative pentru a oferi stimulente pozitive țărilor în curs de dezvoltare în 
vederea REducerii emisiilor cauzate de Despăduriri globale și de Degradarea pădurilor, prin intermediul 
programului REDD+. Luând în considerare, de asemenea, contribuțiile fiecăruia dintre statele membre, 
UE este, în realitate, cel mai important partener finanțator din cadrul acestui program.
Conform rezultatelor unor evaluări recente, lipsa unor metodologii comune și a unor resurse suficiente 
(de natură umană, tehnică și financiară) pentru prevederea, măsurarea, raportarea și verificarea 
emisiilor din sectorul forestier, precum și pentru compararea valorilor acestora de-a lungul timpului și 
între state (PMRVC) reprezintă un punct slab major al proiectului REDD+.
Acest proiect-pilot propune utilizarea drumurilor existente și a extinderii accesului, prin deschiderea de 
noi drumuri, drept indicator de performanță timpuriu pentru proiecte care vizează reducerea (emisiilor de 
gaze cu efect de seră rezultate în urma) despăduririi (REDD+) și consolidarea aplicării legislației, a 
guvernanței și a schimburilor comerciale în domeniul forestier (FLEGT). De asemenea, proiectul-pilot 
vizează integrarea informațiilor privind accesibilitatea (de exemplu, rețeaua de drumuri) în cadrul unor 
metodologii PMRVC armonizate, ca mijloc de sporire a eficienței și a fiabilității raportării REDD+, 
constituind, astfel, o etapă pregătitoare în vederea regimului privind clima aplicabil după 2020, care 
urmează a fi aprobat în cadrul CCONUSC COP-21, care se va desfășura la Paris, în decembrie 2015.
Conform datelor obținute prin satelit și a celor de origine terestră, în zonele tropicale, în urma deschiderii 
unui nou drum prin pădure, se construiesc, în general, și drumuri secundare (pavate sau nepavate) care 
determină o și mai mare degradare a fondului forestier și mai multe despăduriri (transformarea zonelor 
forestiere în terenuri destinate agriculturii și creșterii animalelor). Conform rapoartelor științifice, 
majoritatea despăduririlor și a fragmentării și degradării pădurilor au loc într-o „zonă de risc” aflată în 
vecinătatea rețelelor de infrastructură și de acces.
Prin urmare, construirea de noi drumuri nu reprezintă numai un fenomen care contribuie semnificativ la 
despăduriri și la degradarea pădurilor, ci poate fi și un indicator eficient din punctul de vedere al 
costurilor pentru posibilele emisii din sectorul forestier și posibilul declin al biodiversității. Cu ajutorul 
informațiilor spațiale privind infrastructura, inclusiv drumurile, se pot crea „hărți ale zonelor fără 
drumuri”, care pot fi ulterior comparate cu hărțile forestiere actualizate în vederea efectuării unei analize 
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timpurii a impactului politicilor sectoriale ale UE și a eficienței activităților REDD+ pe care le susține 
proiectul. De asemenea, ar putea contribui la îndeplinirea unui obiectiv strategic al UE care rezultă din 
Convenția ONU privind diversitatea biologică și care impune ca: până în anul 2020, rata de pierdere a 
tuturor habitatelor naturale, inclusiv a pădurilor, să fie cel puțin înjumătățită și, în cazul în care este 
posibil, redusă până aproape de zero, iar degradarea și fragmentarea să fie diminuate în mod 
semnificativ.
Evaluarea impactului extinderii accesului poate ajuta la măsurarea performanței celor cinci activități 
care fac obiectul proiectului REDD+ (despădurirea, degradarea pădurilor, conservarea, gestionarea și 
creșterea stocurilor forestiere de carbon). În plus, planificarea drumurilor reprezintă un instrument 
strategic ușor de înțeles care poate fi utilizat atât de finanțatorii, cât și de beneficiarii sistemului REDD+ 
și este legată de factorii internaționali care determină despăduririle (inclusiv importurile UE).
Proiectul-pilot și creditul aferent ar trebui să contribuie la realizarea următoarelor acțiuni și să acopere 
costul acestora:
- realizarea unei hărți generale actualizate a zonelor fără drumuri din regiunile forestiere, care să se 
concentreze asupra pădurilor tropicale (bazată pe cele mai bune date spațiale și imagini prin satelit 
disponibile); această hartă ar trebui pusă la dispoziția publicului pe un site internet special;
- crearea unui model predictiv al despăduririlor și al degradării pădurilor pe baza dezvoltărilor existente 
și preconizate de drumuri în zonele prioritare;
- realizarea unei broșuri de politică privind impactul politicilor sectoriale ale UE (de exemplu, în 
domeniul infrastructurii, al agriculturii și al mineritului) asupra defrișării și a degradării pădurilor din 
zonele tropicale;
- prezentarea acțiunilor de mai sus în cadrul unor ateliere și al unor simpozioane (îndeosebi ca 
evenimente conexe în cadrul CCONUSC și al CBD COP) și diseminarea materialelor relevante.
Temei juridic:
Se adaugă următorul text:
Proiect-pilot în sensul articolului 49 alineatul (6) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).
Justificare:
UE sprijină o serie de obiective globale în domeniul forestier, care trebuie îndeplinite până în 2020 sau până 
în 2030, cel târziu:
- încetinirea, stoparea și inversarea reducerii, la nivel mondial, a suprafețelor împădurite,
- reducerea la jumătate a ratei de pierdere a tuturor habitatelor naturale, inclusiv a pădurilor, și, în cazul în 
care este posibil, diminuarea aproape până la zero a degradării și a fragmentării,
- sporirea rezilienței ecosistemelor și a contribuției biodiversității la stocurile de carbon prin refacerea a cel 
puțin 15 % din ecosistemele degradate, contribuind astfel la reducerea schimbărilor climatice și la adaptarea 
la acestea,
- eliminarea directă sau progresivă sau reformarea stimulentelor, inclusiv a subvențiilor care au un impact 
negativ asupra biodiversității.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proiect de amendament 6315 === ENVI/6315 ===

Depus de Cristina Gutiérrez-Cortines, Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Se adaugă: 34 02 77 02

Buget 2013 Proiect de buget 2014 Poziţia Consiliului 2014 Diferenţă Sumă nouă

Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi
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Buget 2013 Proiect de buget 2014 Poziţia Consiliului 2014 Diferenţă Sumă nouă
Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi Angajamente Plăţi

34 02 77 02 800 000 800 000 800 000 800 000
Rezervă

Total 800 000 800 000 800 000 800 000

Rubrică:
Proiect-pilot — Ecologizarea urbană - Sensibilizarea şi încurajarea populaţiei cu privire la adaptarea 
locuinţelor şi a zonelor învecinate la ameninţările schimbărilor climatice
Comentarii:
Se adaugă următorul text:
Se creează următoarea linie bugetară (PP): Proiect-pilot care vizează să încurajeze populaţia să îşi 
adapteze locuinţele şi zonele învecinate la schimbările climatice prin intermediul unor soluţii noi sau 
tradiţionale.
În urma evaluării Programului general de acţiune pentru mediu al UE până în 2020 „O viaţă bună, în 
limitele planetei noastre”, s-a ajuns la concluzia că una dintre priorităţi este creşterea gradului de 
sensibilizare cu privire la importanţa mediilor naturale în zonele urbane şi a conservării biodiversităţii 
prin intermediul unor acţiuni precum reintroducerea dimensiunii naturale în mediul urban. În acest 
context, toate practicile de ecologizare a clădirilor şi a zonelor învecinate şi natura, precum copacii şi alte 
elemente, pot avea un rol fundamental în vederea unei mai bune adaptări a structurii urbane la 
schimbările climatice.
Prezentul proiect-pilot de ecologizare a zonelor urbane vizează să crească gradul de sensibilizare a 
populaţiei în vederea adaptării locuinţelor lor şi a zonelor învecinate la temperaturi scăzute sau ridicate, 
prin intermediul tehnicilor şi practicilor tradiţionale şi al tehnologiilor noi, în vederea susţinerii tranziţiei 
pe termen mediu şi lung către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi către un mediu urban 
durabil. Aceste practici individuale pot determina ecologizarea întregului oraş şi pot spori rezistenţa 
clădirilor şi a locurilor publice la variaţiile de temperatură, stimulând totodată curenţii de aer.
Etapele proiectului:
- colectarea de informaţii din statele membre cu privire la soluţiile tradiţionale şi la bunele practici 
aplicate în statele din sud pentru răcirea locuinţei şi a spaţiului public;
- implicarea actorilor, comunităţilor şi autorităţilor locale, precum şi a diferitelor părţi interesate;
- analizarea celor mai bune practici şi a rezultatelor pozitive;
- elaborarea de proiecte-model la nivel local şi regional pentru a încuraja populaţia să îşi adapteze 
locuinţele la condiţiile climatice;
- publicarea pe suport digital a recomandărilor şi a rezultatelor.
Temei juridic:
Se adaugă următorul text:
Proiect-pilot în sensul articolului 49 alineatul (6) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităţilor Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).
Justificare:
S-au efectuat numeroase cercetări cu privire la sistemele de încălzire din ţările nordice şi la alte probleme 
legate de condiţiile climatice ale acestora, însă, în ceea ce priveşte ţările din sud, nu se realizează campanii 
de informare şi nu există decât câteva informaţii vagi referitoare la soluţii integrale legate de locuinţe, de 
rolul amenajării de grădini în jurul caselor şi de aplicarea unor soluţii constructive tradiţionale asemănătoare 
celor utilizate la nivelul întregii arhitecturi a oraşelor mediteraneene, precum şi la practicile utilizate în 
vederea menţinerii variaţiei de temperatură şi a reducerii nevoilor energetice.


