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Amendamentul 1303
Henri Weber

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Frontierele naționale nu împiedică 
propagarea bolilor și invalidității. Un 
răspuns adecvat oferit de cercetarea și 
inovarea la nivel european poate și ar 
trebui să aducă o contribuție esențială la 
soluționarea acestor provocări, să asigure o 
sănătate mai bună și bunăstare pentru toți și 
să situeze Europa pe poziția de lider în 
ceea ce privește extinderea rapidă a 
piețelor inovațiilor pentru sănătate și 
bunăstare la nivel mondial.

Frontierele naționale nu împiedică 
propagarea bolilor și invalidității. Un 
răspuns adecvat oferit de cercetarea și 
inovarea la nivel european în parteneriat 
cu țările terțe poate și ar trebui să aducă o 
contribuție esențială la soluționarea acestor 
provocări mondiale, acționând astfel în 
vederea realizării Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului, să asigure o 
sănătate mai bună și bunăstare pentru toți și 
să situeze Europa pe poziția de lider în 
ceea ce privește extinderea rapidă a 
piețelor inovațiilor pentru sănătate și 
bunăstare la nivel mondial.

Or. fr

Amendamentul 1304
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Frontierele naționale nu împiedică 
propagarea bolilor și invalidității. Un 
răspuns adecvat oferit de cercetarea și 
inovarea la nivel european poate și ar 
trebui să aducă o contribuție esențială la 
soluționarea acestor provocări, să asigure o 
sănătate mai bună și bunăstare pentru toți și 
să situeze Europa pe poziția de lider în 
ceea ce privește extinderea rapidă a 

Frontierele naționale nu împiedică 
propagarea bolilor și invalidității. Un 
răspuns adecvat oferit de cercetarea și 
inovarea la nivel european în parteneriat 
cu țările terțe poate și ar trebui să aducă o 
contribuție esențială la soluționarea acestor 
provocări mondiale, acționând astfel în 
vederea realizării Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului, să asigure o 
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piețelor inovațiilor pentru sănătate și 
bunăstare la nivel mondial.

sănătate mai bună și bunăstare pentru toți și 
să situeze Europa pe poziția de lider în 
ceea ce privește extinderea rapidă a 
piețelor inovațiilor pentru sănătate și 
bunăstare la nivel mondial.

Or. fr

Amendamentul 1305
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Frontierele naționale nu împiedică 
propagarea bolilor și invalidității. Un 
răspuns adecvat oferit de cercetarea și 
inovarea la nivel european poate și ar 
trebui să aducă o contribuție esențială la 
soluționarea acestor provocări, să asigure o 
sănătate mai bună și bunăstare pentru toți și 
să situeze Europa pe poziția de lider în 
ceea ce privește extinderea rapidă a 
piețelor inovațiilor pentru sănătate și 
bunăstare la nivel mondial.

Frontierele naționale nu împiedică 
propagarea bolilor și invalidității. Un 
răspuns adecvat oferit de cercetarea și 
inovarea la nivel european în parteneriat 
cu țările terțe poate și ar trebui să aducă o 
contribuție esențială la soluționarea acestor 
provocări mondiale, acționând astfel în 
vederea realizării Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului, să asigure o 
sănătate mai bună și bunăstare pentru toți și 
să situeze Europa pe poziția de lider în 
ceea ce privește extinderea rapidă a 
piețelor inovațiilor pentru sănătate și 
bunăstare la nivel mondial.

Or. fr

Justificare

Bolile și, în special, bolile infecțioase nu se opresc la frontierele statelor membre, iar, în 
conformitate cu obiectivele Uniunii, combaterea răspândirii acestora contribuie la realizarea 
Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Acordând Europei poziția de lider pe piețele 
mondiale este în mod clar unul dintre pilonii-cheie ai acțiunii externe a Uniunii, dar Uniunea 
are, de asemenea, angajamente internaționale pe care trebuie să le respecte, de aici 
reamintirea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului.

Amendamentul 1306
Ioannis A. Tsoukalas
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Frontierele naționale nu împiedică 
propagarea bolilor și invalidității. Un 
răspuns adecvat oferit de cercetarea și 
inovarea la nivel european poate și ar 
trebui să aducă o contribuție esențială la 
soluționarea acestor provocări, să asigure o 
sănătate mai bună și bunăstare pentru toți și 
să situeze Europa pe poziția de lider în 
ceea ce privește extinderea rapidă a 
piețelor inovațiilor pentru sănătate și 
bunăstare la nivel mondial.

Frontierele naționale nu împiedică 
propagarea bolilor și invalidității. Un 
răspuns adecvat oferit de cercetarea și 
inovarea la nivel european poate și ar 
trebui să aducă o contribuție esențială la 
soluționarea acestor provocări, să asigure o 
sănătate mai bună și bunăstare pentru toți, 
să protejeze Europa față de pandemiile 
mondiale, și să situeze Europa pe poziția 
de lider în ceea ce privește extinderea 
rapidă a piețelor inovațiilor pentru sănătate 
și bunăstare la nivel mondial.

Or. en

Amendamentul 1307
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Frontierele naționale nu împiedică 
propagarea bolilor și invalidității. Un 
răspuns adecvat oferit de cercetarea și 
inovarea la nivel european poate și ar 
trebui să aducă o contribuție esențială la 
soluționarea acestor provocări, să asigure o 
sănătate mai bună și bunăstare pentru toți și 
să situeze Europa pe poziția de lider în 
ceea ce privește extinderea rapidă a 
piețelor inovațiilor pentru sănătate și 
bunăstare la nivel mondial.

(Nu privește versiunea în limba română)

Or. fr
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Amendamentul 1308
Henri Weber, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării pentru îmbunătățirea 
înțelegerii noastre fundamentale a sănătății, 
bolilor, invalidității, dezvoltării și 
îmbătrânirii (inclusiv speranța de viață), 
precum și de transpunerea pe scară largă și 
fără discontinuități a cunoștințelor care 
rezultă și a celor existente în produse, 
strategii, intervenții și servicii inovatoare, 
care să se poată extinde și care să fie 
eficace. Mai mult, pertinența acestor 
provocări în întreaga Europă și, în multe 
cazuri, la nivel global, necesită un răspuns 
caracterizat prin sprijin pe termen lung și 
coordonat pentru cooperarea între echipe 
de excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale.

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării pentru îmbunătățirea 
înțelegerii noastre fundamentale a sănătății, 
bolilor, invalidității, dezvoltării și 
îmbătrânirii (inclusiv speranța de viață), 
precum și de transpunerea pe scară largă și 
fără discontinuități a cunoștințelor care 
rezultă și a celor existente în produse, 
strategii, intervenții și servicii inovatoare, 
care să se poată extinde și care să fie 
eficace. Mai mult, pertinența acestor 
provocări în întreaga Europă și, în multe 
cazuri, la nivel global, necesită un răspuns 
caracterizat prin sprijin pe termen lung și 
coordonat pentru cooperarea între echipe 
de excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale. Pentru a răspunde acestor 
provocări, succesul în inovare depinde de 
echilibrul corect dintre cercetarea în 
amonte și sprijinul acordat aplicațiilor. 
Cercetarea bazată pe colaborare 
completează cercetarea exploratorie care 
este finanțată din primul pilon. 
Cercetarea bazată pe colaborare din 
amonte este un instrument strategic care 
trebuie finanțat în mod egal cu cercetarea 
clinică pentru a crește competitivitatea 
Europei în sectorul sănătății.

Or. fr

Amendamentul 1309
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării pentru îmbunătățirea 
înțelegerii noastre fundamentale a sănătății, 
bolilor, invalidității, dezvoltării și 
îmbătrânirii (inclusiv speranța de viață), 
precum și de transpunerea pe scară largă și 
fără discontinuități a cunoștințelor care 
rezultă și a celor existente în produse, 
strategii, intervenții și servicii inovatoare, 
care să se poată extinde și care să fie 
eficace. Mai mult, pertinența acestor 
provocări în întreaga Europă și, în multe 
cazuri, la nivel global, necesită un răspuns 
caracterizat prin sprijin pe termen lung și 
coordonat pentru cooperarea între echipe 
de excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale.

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării pentru îmbunătățirea 
înțelegerii noastre fundamentale a sănătății, 
bolilor, dizabilităților și discriminării la 
care sunt supuse persoanele cu dizabilități 
ca urmare a inaccesibilității mediului, 
dezvoltării și îmbătrânirii (inclusiv 
speranța de viață), precum și de 
transpunerea pe scară largă și fără 
discontinuități a cunoștințelor care rezultă 
și a celor existente în produse, strategii, 
intervenții și servicii inovatoare, care să se 
poată extinde și care să fie eficace. Mai 
mult, pertinența acestor provocări în 
întreaga Europă și, în multe cazuri, la nivel 
global, necesită un răspuns caracterizat 
prin sprijin pe termen lung și coordonat 
pentru cooperarea între echipe de 
excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale.

Or. fr

Amendamentul 1310
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării pentru îmbunătățirea 
înțelegerii noastre fundamentale a sănătății, 
bolilor, invalidității, dezvoltării și 
îmbătrânirii (inclusiv speranța de viață), 
precum și de transpunerea pe scară largă și 
fără discontinuități a cunoștințelor care 
rezultă și a celor existente în produse, 
strategii, intervenții și servicii inovatoare, 
care să se poată extinde și care să fie 
eficace. Mai mult, pertinența acestor 
provocări în întreaga Europă și, în multe 

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării pentru îmbunătățirea 
înțelegerii noastre fundamentale a 
factorilor determinanți ai sănătății, bolilor, 
invalidității, dezvoltării și îmbătrânirii 
(inclusiv speranța de viață), precum și de 
transpunerea pe scară largă și fără 
discontinuități a cunoștințelor care rezultă 
și a celor existente în produse, strategii, 
intervenții și servicii inovatoare, care să se 
poată extinde și care să fie eficace. Mai 
mult, pertinența acestor provocări în 
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cazuri, la nivel global, necesită un răspuns 
caracterizat prin sprijin pe termen lung și 
coordonat pentru cooperarea între echipe 
de excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale.

întreaga Europă și, în multe cazuri, la nivel 
global, necesită un răspuns caracterizat 
prin sprijin pe termen lung și coordonat 
pentru cooperarea între echipe de 
excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale. Este, de asemenea, 
necesar să abordeze provocarea din 
perspectiva științelor sociale și economice 
și a științelor umaniste.

Or. en

Amendamentul 1311
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării pentru îmbunătățirea 
înțelegerii noastre fundamentale a sănătății, 
bolilor, invalidității, dezvoltării și 
îmbătrânirii (inclusiv speranța de viață), 
precum și de transpunerea pe scară largă și 
fără discontinuități a cunoștințelor care 
rezultă și a celor existente în produse, 
strategii, intervenții și servicii inovatoare, 
care să se poată extinde și care să fie 
eficace. Mai mult, pertinența acestor 
provocări în întreaga Europă și, în multe 
cazuri, la nivel global, necesită un răspuns 
caracterizat prin sprijin pe termen lung și 
coordonat pentru cooperarea între echipe 
de excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale.

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării pentru îmbunătățirea 
înțelegerii noastre fundamentale a sănătății, 
bolilor, invalidității, dezvoltării și 
îmbătrânirii (inclusiv speranța de viață), 
precum și de transpunerea pe scară largă și 
fără discontinuități a cunoștințelor care 
rezultă și a celor existente în produse, 
strategii, intervenții și servicii inovatoare, 
care să se poată extinde și care să fie 
eficace. Mai mult, pertinența acestor 
provocări în întreaga Europă și, în multe 
cazuri, la nivel global, necesită un răspuns 
caracterizat prin sprijin pe termen lung și 
coordonat pentru cooperarea între echipe 
de excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale la nivel mondial, inclusiv 
capacitatea de cercetare și dezvoltare în 
zonele cu boli endemice.

Pentru această provocare, ca și pentru 
altele, succesul în inovare va depinde de 
echilibrul just dintre cercetarea în amonte 
și sprijinul acordat solicitărilor. 
Cercetarea bazată pe colaborare 
completează cercetarea exploratorie care 
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este finanțată din primul pilon. 
Cercetarea bazată pe colaborarea din 
amonte este un instrument strategic care 
trebuie finanțat în aceeași măsură cu 
cercetarea clinică pentru a crește 
competitivitatea Europei în sectorul 
sănătății.

Or. en

Amendamentul 1312
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării pentru îmbunătățirea 
înțelegerii noastre fundamentale a sănătății, 
bolilor, invalidității, dezvoltării și 
îmbătrânirii (inclusiv speranța de viață), 
precum și de transpunerea pe scară largă și 
fără discontinuități a cunoștințelor care 
rezultă și a celor existente în produse, 
strategii, intervenții și servicii inovatoare, 
care să se poată extinde și care să fie 
eficace. Mai mult, pertinența acestor 
provocări în întreaga Europă și, în multe 
cazuri, la nivel global, necesită un răspuns 
caracterizat prin sprijin pe termen lung și 
coordonat pentru cooperarea între echipe 
de excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale.

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării pentru îmbunătățirea 
înțelegerii noastre fundamentale a sănătății, 
bolilor, invalidității, dezvoltării și 
îmbătrânirii (inclusiv speranța de viață), 
precum și de transpunerea pe scară largă și 
fără discontinuități a cunoștințelor care 
rezultă și a celor existente în produse, 
strategii, intervenții și servicii inovatoare, 
care să se poată extinde, eficiente și 
accesibile. Mai mult, pertinența acestor 
provocări în întreaga Europă și, în multe 
cazuri, la nivel global, necesită un răspuns 
caracterizat prin sprijin pe termen lung și 
coordonat pentru cooperarea între echipe 
de excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale.

Or. en

Justificare

Dacă dorim ca cercetarea să furnizeze un beneficiu maxim societății, ar trebui nu numai ca 
aceasta să producă soluții inovatoare și eficiente, dar și ca rezultatele sale să fie, de 
asemenea, accesibile publicului larg.



PE492.789v01-00 10/183 AM\907849RO.doc

RO

Amendamentul 1313
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării pentru îmbunătățirea 
înțelegerii noastre fundamentale a sănătății, 
bolilor, invalidității, dezvoltării și 
îmbătrânirii (inclusiv speranța de viață), 
precum și de transpunerea pe scară largă și 
fără discontinuități a cunoștințelor care 
rezultă și a celor existente în produse, 
strategii, intervenții și servicii inovatoare, 
care să se poată extinde și care să fie 
eficace. Mai mult, pertinența acestor 
provocări în întreaga Europă și, în multe 
cazuri, la nivel global, necesită un răspuns 
caracterizat prin sprijin pe termen lung și 
coordonat pentru cooperarea între echipe 
de excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale.

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării pentru îmbunătățirea 
înțelegerii noastre fundamentale a sănătății, 
bolilor, invalidității, dezvoltării și 
îmbătrânirii (inclusiv speranța de viață), 
precum și de transpunerea pe scară largă și 
fără discontinuități a cunoștințelor care 
rezultă și a celor existente în produse, 
strategii, intervenții și servicii inovatoare, 
care să se poată extinde, eficiente și 
accesibile. Mai mult, pertinența acestor 
provocări în întreaga Europă și, în multe 
cazuri, la nivel global, necesită un răspuns 
caracterizat prin sprijin pe termen lung și 
coordonat pentru cooperarea între echipe 
de excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale.

Or. en

Amendamentul 1314
Marisa Matias

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării pentru îmbunătățirea 
înțelegerii noastre fundamentale a sănătății, 
bolilor, invalidității, dezvoltării și 
îmbătrânirii (inclusiv speranța de viață), 
precum și de transpunerea pe scară largă și 
fără discontinuități a cunoștințelor care 
rezultă și a celor existente în produse, 
strategii, intervenții și servicii inovatoare, 

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării pentru îmbunătățirea 
înțelegerii noastre fundamentale a sănătății, 
bolilor, invalidității, dezvoltării și 
îmbătrânirii (inclusiv speranța de viață), 
precum și de transpunerea pe scară largă și 
fără discontinuități a cunoștințelor care 
rezultă și a celor existente în produse, 
strategii, intervenții și servicii inovatoare, 
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care să se poată extinde și care să fie 
eficace. Mai mult, pertinența acestor 
provocări în întreaga Europă și, în multe 
cazuri, la nivel global, necesită un răspuns 
caracterizat prin sprijin pe termen lung și 
coordonat pentru cooperarea între echipe
de excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale.

care să se poată extinde, eficiente și 
accesibile. Mai mult, pertinența acestor 
provocări în întreaga Europă și, în multe 
cazuri, la nivel global, necesită un răspuns 
caracterizat prin sprijin pe termen lung și 
coordonat pentru cooperarea între echipe 
de excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale.

Or. en

Amendamentul 1315
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării pentru îmbunătățirea 
înțelegerii noastre fundamentale a sănătății, 
bolilor, invalidității, dezvoltării și 
îmbătrânirii (inclusiv speranța de viață), 
precum și de transpunerea pe scară largă și 
fără discontinuități a cunoștințelor care 
rezultă și a celor existente în produse, 
strategii, intervenții și servicii inovatoare, 
care să se poată extinde și care să fie 
eficace. Mai mult, pertinența acestor 
provocări în întreaga Europă și, în multe 
cazuri, la nivel global, necesită un răspuns 
caracterizat prin sprijin pe termen lung și 
coordonat pentru cooperarea între echipe 
de excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale.

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării pentru îmbunătățirea 
înțelegerii noastre fundamentale a sănătății, 
bolilor, invalidității, dezvoltării și 
îmbătrânirii (inclusiv speranța de viață), 
precum și de transpunerea pe scară largă și 
fără discontinuități a cunoștințelor care 
rezultă și a celor existente în produse, 
strategii, intervenții și servicii inovatoare, 
care să se poată extinde, eficiente și 
accesibile. Mai mult, pertinența acestor 
provocări în întreaga Europă și, în multe 
cazuri, la nivel global, necesită un răspuns 
caracterizat prin sprijin pe termen lung și 
coordonat pentru cooperarea între echipe 
de excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale.

Or. en

Justificare

Dacă dorim ca cercetarea să furnizeze un beneficiu maxim societății, rezultatele acesteia 
trebuie să fie accesibile publicului larg.
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Amendamentul 1316
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,2 -paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării pentru îmbunătățirea 
înțelegerii noastre fundamentale a sănătății, 
bolilor, invalidității, dezvoltării și 
îmbătrânirii (inclusiv speranța de viață), 
precum și de transpunerea pe scară largă și 
fără discontinuități a cunoștințelor care 
rezultă și a celor existente în produse, 
strategii, intervenții și servicii inovatoare, 
care să se poată extinde și care să fie
eficace. Mai mult, pertinența acestor 
provocări în întreaga Europă și, în multe 
cazuri, la nivel global, necesită un răspuns 
caracterizat prin sprijin pe termen lung și 
coordonat pentru cooperarea între echipe 
de excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale.

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării pentru îmbunătățirea 
înțelegerii noastre fundamentale a sănătății, 
bolilor, invalidității, dezvoltării și 
îmbătrânirii (inclusiv speranța de viață), 
precum și de transpunerea pe scară largă și 
fără discontinuități a cunoștințelor care 
rezultă și a celor existente în produse, 
strategii, intervenții și servicii inovatoare, 
care să se poată extinde, eficiente și 
accesibile. Mai mult, pertinența acestor 
provocări în întreaga Europă și, în multe 
cazuri, la nivel global, necesită un răspuns 
caracterizat prin sprijin pe termen lung și 
coordonat pentru cooperarea între echipe 
de excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale.

Or. en

Justificare

Dacă dorim ca cercetarea să furnizeze un beneficiu maxim societății, ar trebui nu numai ca 
aceasta să producă soluții inovatoare și eficiente, dar și ca rezultatele sale să fie, de 
asemenea, accesibile publicului larg.

Amendamentul 1317
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării pentru îmbunătățirea 
înțelegerii noastre fundamentale a sănătății, 

Răspunsul depinde de excelența în 
domeniul cercetării pentru îmbunătățirea 
înțelegerii noastre fundamentale a sănătății, 
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bolilor, invalidității, dezvoltării și 
îmbătrânirii (inclusiv speranța de viață), 
precum și de transpunerea pe scară largă și 
fără discontinuități a cunoștințelor care 
rezultă și a celor existente în produse, 
strategii, intervenții și servicii inovatoare, 
care să se poată extinde și care să fie 
eficace. Mai mult, pertinența acestor 
provocări în întreaga Europă și, în multe 
cazuri, la nivel global, necesită un răspuns 
caracterizat prin sprijin pe termen lung și 
coordonat pentru cooperarea între echipe
de excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale.

bolilor, invalidității, dezvoltării și 
îmbătrânirii (inclusiv speranța de viață), 
precum și de transpunerea pe scară largă și 
fără discontinuități a cunoștințelor care 
rezultă și a celor existente în produse, 
strategii, intervenții și servicii inovatoare, 
care să se poată extinde, care să fie eficace 
și sigure. Mai mult, pertinența acestor 
provocări în întreaga Europă și, în multe 
cazuri, la nivel global, necesită un răspuns 
caracterizat prin sprijin pe termen lung și 
coordonat pentru cooperarea între echipe 
de excelență, multidisciplinare și 
multisectoriale.

Or. en

Amendamentul 1318
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În mod similar, complexitatea provocării și 
interdependența componentelor sale 
impune un răspuns la nivel european. 
Multe metode, instrumente și tehnologii au 
aplicabilitate în multe domenii de cercetare 
și inovare care privesc această provocare și 
sunt cel mai bine sprijinite la nivelul 
Uniunii. Acestea includ dezvoltarea de 
cohorte pe termen lung și efectuarea de 
studii clinice, utilizarea clinică a 
tehnologiilor „-omica” sau dezvoltarea TIC 
și a aplicațiilor acestora în practica 
medicală, în special în e-sănătate. Cerințele 
unor anumite populații sunt, de asemenea, 
cel mai bine abordate într-o manieră 
integrată, de exemplu în dezvoltarea 
medicinii stratificate și/sau personalizate, 
în tratamentul bolilor rare, precum și în 
furnizarea de soluții pentru o viață 
independentă și de asistență pentru 

În mod similar, complexitatea provocării și 
interdependența componentelor sale 
impune un răspuns la nivel european. 
Multe metode, instrumente și tehnologii au 
aplicabilitate în multe domenii de cercetare 
și inovare care privesc această provocare și 
sunt cel mai bine sprijinite la nivelul 
Uniunii. Acestea includ dezvoltarea de 
cohorte pe termen lung și efectuarea de 
studii clinice (care se bazează pe evoluția 
și efectele medicamentelor în cazul 
tuturor grupelor de vârstă), utilizarea 
clinică a tehnologiilor „-omica” sau 
dezvoltarea TIC și a aplicațiilor acestora în 
practica medicală, în special în e-sănătate. 
Cerințele unor anumite populații sunt, de 
asemenea, cel mai bine abordate într-o 
manieră integrată, de exemplu în 
dezvoltarea medicinii stratificate și/sau 
personalizate, în tratamentul bolilor rare, 
medicamentele adecvate care să fie 
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autonomie. utilizate de persoanele în vârstă, precum și 
în furnizarea de soluții pentru o viață 
independentă și de asistență pentru 
autonomie.

Or. en

Justificare

A lack of evidence on the effects of medicines in the older population is creating a large and 
increasing discrepancy between the results of clinical trials and clinical practice. This 
situation cannot be justified in view of the increasing number of older patients; there are 
practical implications, as the current lack of evidence creates problems for physicians. This 
constitutes an important obstacle to the EU’s objective to increase healthy and active ageing 
and life expectancy. EU funded research could support the development of specific clinical 
trials, i.e. with adapted design aiming to demonstrate efficacy, effectiveness and safety of 
medicines for older people.

Amendamentul 1319
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea cu eficacitate a sănătății, 
sprijinită de o bază solidă de date, previne 
bolile, ameliorează bunăstarea și este 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor. Promovarea sănătății și 
prevenirea bolilor depinde, de asemenea, 
de o înțelegere a factorilor determinanți ai 
sănătății, de instrumente eficiente de 
prevenire, precum vaccinurile, de 
supravegherea și pregătirea eficace în 
materie de sănătate și boli, precum și de 
programe eficiente de depistare a bolilor.

Promovarea cu eficacitate a sănătății, 
sprijinită de o bază solidă de date, previne 
bolile, ameliorează bunăstarea și este 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor. Promovarea sănătății și 
prevenirea bolilor depinde, de asemenea, 
de o înțelegere a factorilor determinanți ai 
sănătății, de instrumente eficiente de 
prevenire, precum vaccinurile, de 
supravegherea și pregătirea eficace în 
materie de sănătate și boli, precum și de 
programe eficiente de depistare a bolilor.
Industria balneară, care este o specialitate 
europeană, ar trebuie să beneficieze de 
cercetare adecvată, concentrată atât 
asupra prevenirii, cât și asupra îngrijirii și 
bunăstării.

Or. fr
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Amendamentul 1320
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea cu eficacitate a sănătății, 
sprijinită de o bază solidă de date, previne 
bolile, ameliorează bunăstarea și este 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor. Promovarea sănătății și 
prevenirea bolilor depinde, de asemenea, 
de o înțelegere a factorilor determinanți ai 
sănătății, de instrumente eficiente de 
prevenire, precum vaccinurile, de 
supravegherea și pregătirea eficace în 
materie de sănătate și boli, precum și de 
programe eficiente de depistare a bolilor.

Promovarea cu eficacitate a sănătății, 
sprijinită de o bază solidă de date, previne 
bolile, ameliorează bunăstarea și este 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor. Promovarea sănătății, a 
bunăstării și prevenirea bolilor depinde, de 
asemenea, de o înțelegere a factorilor 
determinanți biologici și sociali ai 
sănătății, de instrumente eficiente de 
prevenire (precum vaccinurile și 
intervențiile din cadrul politicilor care 
vizează factorii determinanți și grupurile 
de risc), de promovare eficace a sănătății,
supravegherea și pregătirea eficace în 
materie de sănătate și boli, precum și de 
programe eficiente de depistare a bolilor.

Or. en

Amendamentul 1321
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea cu eficacitate a sănătății, 
sprijinită de o bază solidă de date, previne 
bolile, ameliorează bunăstarea și este 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor. Promovarea sănătății și 
prevenirea bolilor depinde, de asemenea, 
de o înțelegere a factorilor determinanți ai 
sănătății, de instrumente eficiente de 
prevenire, precum vaccinurile, de 

Promovarea cu eficacitate a sănătății, 
sprijinită de o bază solidă de date, previne 
bolile, ameliorează bunăstarea și este 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor. Promovarea sănătății și 
prevenirea bolilor, inclusiv a bolilor 
profesionale, depinde, de asemenea, de o 
înțelegere a factorilor determinanți ai 
sănătății, de instrumente eficiente de 
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supravegherea și pregătirea eficace în 
materie de sănătate și boli, precum și de 
programe eficiente de depistare a bolilor.

prevenire, precum vaccinurile, de 
supravegherea și pregătirea eficace în 
materie de sănătate și boli, precum și de 
programe eficiente de depistare a bolilor.

Or. en

Amendamentul 1322
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea cu eficacitate a sănătății, 
sprijinită de o bază solidă de date, previne 
bolile, ameliorează bunăstarea și este 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor. Promovarea sănătății și 
prevenirea bolilor depinde, de asemenea, 
de o înțelegere a factorilor determinanți ai 
sănătății, de instrumente eficiente de 
prevenire, precum vaccinurile, de 
supravegherea și pregătirea eficace în 
materie de sănătate și boli, precum și de 
programe eficiente de depistare a bolilor.

Promovarea cu eficacitate a sănătății, 
sprijinită de o bază solidă de date, previne 
bolile, ameliorează bunăstarea și este 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor. Promovarea sănătății și 
prevenirea bolilor depinde, de asemenea, 
de o înțelegere a factorilor determinanți ai 
sănătății, inclusiv a statutului 
socioeconomic și a genului, de 
instrumente eficiente de prevenire, precum 
vaccinurile, de supravegherea și pregătirea 
eficace în materie de sănătate și boli, 
precum și de programe eficiente de 
depistare a bolilor.

Or. en

Amendamentul 1323
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, numeroase probleme referitoare 
la promovarea sănătății sunt legate de 
funcționarea sistemelor și instituțiilor de 
sănătate naționale și mondiale, anume de 
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procesele sociale, etice, culturale și de 
comunicații implicate în interacțiunea 
dintre diversele grupuri de profesioniști, 
politicieni, pacienți și familia acestora. 
Analizarea și înțelegerea acestor 
probleme implică mobilizarea unor 
cunoștințe sociale, științifice, culturale și 
în domeniul comunicației.

Or. en

Amendamentul 1324
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eforturile încununate de succes pentru 
prevenirea, gestionarea, tratarea și 
vindecarea bolilor, invalidității și 
funcționalității reduse sunt susținute de o 
mai bună înțelegere a factorilor 
determinanți și a cauzelor, a proceselor și a 
efectelor lor, precum și a factorilor care 
determină o stare bună de sănătate și 
bunăstare. Schimbul efectiv de date și 
legătura acestor date cu studii de cohortă 
pe scară largă este, de asemenea, esențială, 
așa cum este și traducerea rezultatelor 
cercetării în clinică, în special prin 
efectuarea de teste clinice.

Eforturile încununate de succes pentru 
prevenirea, gestionarea, tratarea și 
vindecarea bolilor, invalidității și 
funcționalității reduse sunt susținute de o 
mai bună înțelegere a factorilor 
determinanți și a cauzelor, a proceselor și a 
efectelor lor, inclusiv a discriminării 
provocate de dizabilități și a barierelor 
existente în mediul social, precum și a 
factorilor care determină o stare bună de 
sănătate și bunăstare. Schimbul efectiv de 
date și legătura acestor date cu studii de 
cohortă pe scară largă este, de asemenea, 
esențială, așa cum este și traducerea 
rezultatelor cercetării în clinică, în special 
prin efectuarea de teste clinice.

Or. fr

Amendamentul 1325
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Eforturile încununate de succes pentru 
prevenirea, gestionarea, tratarea și 
vindecarea bolilor, invalidității și 
funcționalității reduse sunt susținute de o 
mai bună înțelegere a factorilor 
determinanți și a cauzelor, a proceselor și a 
efectelor lor, precum și a factorilor care 
determină o stare bună de sănătate și 
bunăstare. Schimbul efectiv de date și 
legătura acestor date cu studii de cohortă 
pe scară largă este, de asemenea, esențială, 
așa cum este și traducerea rezultatelor 
cercetării în clinică, în special prin 
efectuarea de teste clinice.

Eforturile încununate de succes pentru 
prevenirea, gestionarea, tratarea și 
vindecarea bolilor, invalidității și 
funcționalității reduse sunt susținute de o 
mai bună înțelegere a factorilor 
determinanți și a cauzelor, a proceselor și a 
efectelor lor, precum și a factorilor care 
determină o stare bună de sănătate și 
bunăstare. Schimbul efectiv de date și 
legătura acestor date cu studii de cohortă 
pe scară largă este, de asemenea, esențială, 
așa cum este și traducerea rezultatelor 
cercetării în clinică, care ar trebui să țină 
cont de toate grupele de vârstă pentru a se 
asigura că medicamentele sunt adaptate 
acestora.

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că persoanele în vârstă constituie cel mai mare grup de utilizatori de 
produse farmaceutice, ar trebui depuse eforturi pentru ca medicamentele administrate să facă 
obiectul unor teste pentru a identifica efectele lor asupra persoanelor în vârstă. Acest demers 
subliniază, de asemenea, importanța acordată de UE siguranței pacienților.

Amendamentul 1326
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexa I – Partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trebuie dezvoltată medicina personalizată 
pentru a genera noi strategii preventive și 
terapeutice care pot fi adaptate cerințelor 
pacienților pentru a crește capacitatea de 
prevenire și detectare timpurie a bolilor. 
Factorii care influențează procesul 
decizional terapeutic trebuie identificați, 
precizați și dezvoltați cu ajutorul 
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cercetărilor.

Or. en

Amendamentul 1327
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației 
impune cerințe suplimentare sectoarelor 
sănătății și îngrijirii medicale. Pentru ca o 
sănătate și asistență medicală eficiente să 
fie menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă și celor cu handicap 
să rămână active și independente. Acest 
lucru va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

Asigurarea accesului egal la sănătate și 
bunăstare și eradicarea importanței 
statutului economic și a genului sunt 
provocări ale societății, în același timp cu 
îndeplinirea cerințelor sectoarelor sănătății 
și îngrijirii medicale impuse de 
schimbările demografice. Pentru ca o 
sănătate și asistență medicală eficiente să 
fie menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă și celor cu handicap 
să rămână active și independente. Acest 
lucru va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

Or. en

Amendamentul 1328
Romana Jordan

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă și celor cu handicap 
să rămână active și independente. Acest 
lucru va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă și celor cu handicap 
să rămână active și independente, precum 
și să scadă costurile prin noi terapii și 
metode alternative de producție 
biotehnologică eficiente din punct de 
vedere al costurilor. Acest lucru va 
contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

Or. en

Amendamentul 1329
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației
impune cerințe suplimentare sectoarelor 
sănătății și îngrijirii medicale. Pentru ca o 
sănătate și asistență medicală eficiente să 
fie menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul unei populații care suferă de 
mai multe boli cronice de la o vârstă din 
ce în ce mai tânără impune cerințe 
suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
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și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă și celor cu handicap 
să rămână active și independente. Acest 
lucru va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă și celor cu handicap 
să rămână active și independente. Acest 
lucru va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

Or. en

Amendamentul 1330
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3– punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă și celor cu handicap 
să rămână active și independente. Acest 
lucru va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității,
precum și probleme de mobilitate și 
accesibilitate, în contextul îmbătrânirii 
populației impune cerințe suplimentare 
sectoarelor sănătății și îngrijirii medicale. 
Pentru ca o sănătate și asistență medicală 
eficiente să fie menținute pentru toate 
vârstele, sunt necesare eforturi pentru a 
îmbunătăți procesul decizional în 
prevenirea și furnizarea de tratament, 
pentru a identifica și sprijini diseminarea 
celor mai bune practici în sectorul sănătății 
și serviciilor de îngrijire și pentru a sprijini 
îngrijirea integrată și preluarea pe scară 
largă a inovațiilor tehnologice, 
organizaționale și sociale care le permit, în 
special persoanelor în vârstă și celor cu 
handicap să rămână active și independente. 
Acest lucru va contribui la sporirea și 
prelungirea bunăstării lor fizice, sociale și 
mintale.

Or. en
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Amendamentul 1331
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă și celor cu handicap 
să rămână active și independente. Acest 
lucru va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă, persoanelor care 
suferă de boli cronice și celor cu handicap 
să rămână active și independente. Acest 
lucru va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

Or. it

Amendamentul 1332
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
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menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă și celor cu handicap 
să rămână active și independente. Acest 
lucru va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă, persoanelor cu boli 
cronice și celor cu handicap să rămână 
active și independente. Acest lucru va 
contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

Or. en

Amendamentul 1333
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă și celor cu handicap 
să rămână active și independente. Acest 
lucru va contribui la sporirea și prelungirea 

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă, persoanelor cu boli 
cronice și celor cu handicap să rămână 
active și independente. Acest lucru va 
contribui la sporirea și prelungirea 
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bunăstării lor fizice, sociale și mintale. bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

Or. en

Justificare

Bolile cronice sunt cea mai mare provocare în ceea ce privește obiectivul UE de adăugare a 
doi ani de viață sănătoasă la speranța de viață a cetățenilor europeni până în 2020.  Ar 
trebui să se facă o referință clară la necesitatea de a garanta că toate persoanele cu boli 
cronice vor beneficia de un proces decizional mai bun în ceea ce privește prevenirea și 
tratamentul bolilor, diseminarea celor mai bune practici și introducerea unor inovații 
tehnologice și sociale.

Amendamentul 1334
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă și celor cu handicap 
să rămână active și independente. Acest 
lucru va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă, persoanelor cu boli 
cronice și celor cu handicap să rămână 
active și independente. Acest lucru va 
contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

Or. en
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Justificare

Bolile cronice sunt cea mai mare provocare în ceea ce privește obiectivul UE de adăugare a 
doi ani de viață sănătoasă la speranța de viață a cetățenilor europeni până în 2020.  Ar 
trebui să se facă o referință clară la necesitatea de a garanta că toate persoanele cu boli 
cronice vor beneficia de un proces decizional mai bun în ceea ce privește prevenirea și 
tratamentul bolilor, diseminarea celor mai bune practici și introducerea unor inovații 
tehnologice și sociale.

Amendamentul 1335
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă și celor cu handicap 
să rămână active și independente. Acest 
lucru va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit în special 
persoanelor în vârstă, precum și 
persoanelor cu boli cronice și celor cu 
handicap să rămână active și independente. 
Acest lucru va contribui la sporirea și 
prelungirea bunăstării lor fizice, sociale și 
mintale.

Or. it

Amendamentul 1336
Catherine Trautmann
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

O creștere a sarcinii bolilor și invalidității 
în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare sectoarelor sănătății și 
îngrijirii medicale. Pentru ca o sănătate și 
asistență medicală eficiente să fie 
menținute pentru toate vârstele, sunt 
necesare eforturi pentru a îmbunătăți 
procesul decizional în prevenirea și 
furnizarea de tratament, pentru a identifica 
și sprijini diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul sănătății și serviciilor de 
îngrijire și pentru a sprijini îngrijirea 
integrată și preluarea pe scară largă a 
inovațiilor tehnologice, organizaționale și 
sociale care le permit, în special 
persoanelor în vârstă și celor cu handicap 
să rămână active și independente. Acest 
lucru va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

(Nu privește versiunea în limba română)

Or. fr

Amendamentul 1337
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate aceste activități vor fi desfășurate 
astfel încât să se ofere sprijin pe parcursul 
întregului ciclu de cercetare și inovare, 
consolidând competitivitatea sectoarelor 
industriale din Europa și dezvoltarea de noi 
oportunități de piață.

Toate aceste activități sunt desfășurate 
astfel încât să se ofere sprijin pe parcursul 
întregului ciclu de cercetare și inovare, 
consolidând competitivitatea sectoarelor 
industriale din Europa și dezvoltarea de noi 
oportunități de piață. În domeniul 
cercetării legate de alergiile cutanate de 
exemplu, testarea cu plasture este în 
prezent singurul mijloc prin care 
dermatologii își pot examina pacienții cu 
alergii de tip VI. Este nevoie de metode 
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mai fiabile pentru a evalua dacă un 
pacient este alergic la o substanță și 
pentru a identifica legătura cauzală dintre 
expunerea la o substanță și efectul 
negativ asupra pielii.

Or. fr

Justificare

Testarea cu plasture constituie unul din primii indicatori ai faptului că expunerea la o 
substanță este cauza unei alergii cutanate în cazul unei populații. Cu toate acestea, nu se 
poate demonstra prin această testare care expunere provoacă alergia. Având în vedere 
numărul în creștere de probleme legate de alergiile cutanate, existența unor mijloace 
eficiente și fiabile de diagnosticare este esențială. Testarea cu plasture poate provoca alergii 
unui pacient care, în mod normal, nu ar fi suferit de alergii dacă nu ar fi fost supus testului.

Amendamentul 1338
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate aceste activități vor fi desfășurate 
astfel încât să se ofere sprijin pe parcursul 
întregului ciclu de cercetare și inovare, 
consolidând competitivitatea sectoarelor 
industriale din Europa și dezvoltarea de noi 
oportunități de piață.

Toate aceste activități sunt desfășurate 
astfel încât să se ofere sprijin pe parcursul 
întregului ciclu de cercetare și inovare, 
consolidând competitivitatea sectoarelor 
industriale din Europa și dezvoltarea de noi 
oportunități de piață. O importanță 
deosebită se acordă, de asemenea, 
implicării tuturor părților interesate în 
sectorul de sănătate, inclusiv a pacienților 
și a organizațiilor de pacienți, pentru a
dezvolta o agendă de cercetare și inovare 
în care cetățenii să fie implicați activ și 
care să le reflecte necesitățile și 
așteptările.

Or. it

Amendamentul 1339
Patrizia Toia
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate aceste activități vor fi desfășurate 
astfel încât să se ofere sprijin pe parcursul 
întregului ciclu de cercetare și inovare, 
consolidând competitivitatea sectoarelor 
industriale din Europa și dezvoltarea de noi 
oportunități de piață.

Toate aceste activități sunt desfășurate 
astfel încât să se ofere sprijin pe parcursul 
întregului ciclu de cercetare și inovare, 
consolidând competitivitatea sectoarelor 
industriale din Europa și dezvoltarea de noi 
oportunități de piață. De asemenea, se iau 
măsuri pentru a implica toate părțile 
interesate, inclusiv pacienții și asociațiile 
de pacienți, pentru a dezvolta o agendă de 
cercetare și inovare în care cetățenii să fie 
implicați activ și care să le reflecte 
necesitățile și așteptările.

Or. it

Amendamentul 1340
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate aceste activități vor fi desfășurate 
astfel încât să se ofere sprijin pe parcursul 
întregului ciclu de cercetare și inovare, 
consolidând competitivitatea sectoarelor 
industriale din Europa și dezvoltarea de noi 
oportunități de piață.

Toate aceste activități sunt desfășurate 
astfel încât să se ofere sprijin pe parcursul 
întregului ciclu de cercetare și inovare, 
consolidând competitivitatea sectoarelor 
industriale din Europa și dezvoltarea de noi 
oportunități de piață. Se acordă, de 
asemenea, importanță implicării tuturor 
factorilor interesați din sectorul sănătății, 
inclusiv a organizațiilor de pacienți, 
pentru a dezvolta o agendă de cercetare și 
inovare în care cetățenii să fie implicați 
activ și care să le reflecte necesitățile și 
așteptările.

Or. en
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Amendamentul 1341
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate aceste activități vor fi desfășurate 
astfel încât să se ofere sprijin pe parcursul 
întregului ciclu de cercetare și inovare, 
consolidând competitivitatea sectoarelor 
industriale din Europa și dezvoltarea de noi 
oportunități de piață.

Toate aceste activități sunt desfășurate 
astfel încât să se ofere sprijin pe parcursul 
întregului ciclu de cercetare și inovare, 
consolidând competitivitatea sectoarelor 
industriale din Europa și dezvoltarea de noi 
oportunități de piață. Se acordă, de 
asemenea, importanță implicării tuturor 
factorilor interesați din sectorul sănătății, 
inclusiv a pacienților și a organizațiilor de 
pacienți, pentru a dezvolta o agendă de 
cercetare și inovare în care cetățenii să fie 
implicați activ și care să le reflecte 
necesitățile și așteptările.

Or. en

Justificare

Cercetarea finanțată de UE din domeniul sănătății ar trebui să reflecte necesitățile și 
așteptările cetățenilor pe care trebuie să-i sprijine, pacienții înșiși. Prin cunoștințele, teoriile 
și ideile lor, organizațiile de pacienți sunt cel mai bine plasate pentru a contribui la agenda 
de cercetare, a construi relații puternice cu toți factorii interesați majori și a exprima opiniile 
pacienților cu o singură voce.

Amendamentul 1342
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate aceste activități vor fi desfășurate 
astfel încât să se ofere sprijin pe parcursul 
întregului ciclu de cercetare și inovare, 
consolidând competitivitatea sectoarelor 
industriale din Europa și dezvoltarea de noi 
oportunități de piață.

Toate aceste activități sunt desfășurate 
astfel încât să se ofere sprijin pe parcursul 
întregului ciclu de cercetare și inovare, 
consolidând competitivitatea sectoarelor 
industriale din Europa și dezvoltarea de noi 
oportunități de piață. Se acordă, de 
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asemenea, importanță implicării tuturor 
factorilor interesați din sectorul sănătății, 
inclusiv a pacienților și a organizațiilor de 
pacienți, pentru a dezvolta o agendă de 
cercetare și inovare în care cetățenii să fie 
implicați activ și care să le reflecte 
necesitățile și așteptările.

Or. en

Justificare

Cercetarea finanțată de UE din domeniul sănătății ar trebui să reflecte necesitățile și 
așteptările cetățenilor pe care trebuie să-i sprijine, pacienții înșiși. Prin cunoștințele, teoriile 
și ideile lor, organizațiile de pacienți sunt cel mai bine plasate pentru a contribui la agenda 
de cercetare, a construi relații puternice cu toți factorii interesați majori și a exprima opiniile 
pacienților cu o singură voce.

Amendamentul 1343
Seán Kelly

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate aceste activități vor fi desfășurate 
astfel încât să se ofere sprijin pe parcursul 
întregului ciclu de cercetare și inovare, 
consolidând competitivitatea sectoarelor 
industriale din Europa și dezvoltarea de noi 
oportunități de piață.

Toate aceste activități sunt desfășurate 
astfel încât să se ofere sprijin pe parcursul 
întregului ciclu de cercetare și inovare, 
consolidând competitivitatea sectoarelor 
industriale din Europa și dezvoltarea de noi 
oportunități de piață. Se acordă, de 
asemenea, importanță implicării tuturor 
factorilor interesați din sectorul sănătății, 
inclusiv a pacienților și a organizațiilor de 
pacienți, pentru a dezvolta o agendă de 
cercetare și inovare în care cetățenii să fie 
implicați activ și care să le reflecte 
necesitățile și așteptările.

Or. en

Justificare

Cercetarea finanțată de UE din domeniul sănătății ar trebui să reflecte necesitățile și 
așteptările cetățenilor pe care trebuie să-i sprijine, pacienții înșiși. Prin cunoștințele, teoriile 
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și ideile lor, organizațiile de pacienți sunt cel mai bine plasate pentru a contribui la agenda 
de cercetare, a construi relații puternice cu toți factorii interesați majori și a exprima opiniile 
pacienților cu o singură voce.

Amendamentul 1344
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate aceste activități vor fi desfășurate 
astfel încât să se ofere sprijin pe parcursul 
întregului ciclu de cercetare și inovare, 
consolidând competitivitatea sectoarelor 
industriale din Europa și dezvoltarea de noi 
oportunități de piață.

Toate aceste activități sunt desfășurate 
astfel încât să se ofere sprijin pe parcursul 
întregului ciclu de cercetare și inovare, 
consolidând competitivitatea sectoarelor 
industriale din Europa și dezvoltarea de noi 
oportunități de piață și pentru a spori 
siguranța societății.

Or. en

Amendamentul 1345
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile specifice vor include: 
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a celor legați de mediu și 
schimbările climatice), îmbunătățirea 
promovării sănătății și a prevenirii bolilor; 
înțelegerea bolii și îmbunătățirea 
diagnosticării, elaborarea de programe 
eficace de depistare a bolilor și o mai bună 
evaluare a predispoziției la boală, 
îmbunătățirea acțiunilor de supraveghere și 
pregătire, dezvoltarea unor vaccinuri 
preventive mai bune, utilizarea medicinii in 
silico pentru îmbunătățirea gestionării și 
prognozei bolilor, tratarea bolii, transferul 

Activitățile specifice includ: desfășurarea 
unor programe de cercetare pe termen 
lung pentru a asigura funcționarea 
ciclului complet de inovare, înțelegerea 
factorilor determinanți ai sănătății (inclusiv 
a celor legați de mediu și schimbările 
climatice), îmbunătățirea promovării 
sănătății și a prevenirii bolilor; înțelegerea 
bolii și îmbunătățirea diagnosticării, 
elaborarea de programe eficace de 
depistare a bolilor și o mai bună evaluare a 
predispoziției la boală, îmbunătățirea 
acțiunilor de supraveghere și pregătire, 
dezvoltarea unor vaccinuri preventive mai 
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de cunoștințe către practica clinică și 
acțiuni inovatoare care să se poată extinde, 
o mai bună utilizare a datelor medicale, 
îmbătrânirea activă, viață independentă și 
asistență pentru autonomie, 
responsabilizarea individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare;

bune, utilizarea medicinii in silico pentru 
îmbunătățirea gestionării și prognozei 
bolilor, tratarea bolii, transferul de 
cunoștințe către practica clinică și acțiuni 
inovatoare care să se poată extinde, o mai 
bună utilizare a datelor medicale, 
îmbătrânirea activă, viață independentă și 
asistență pentru autonomie, 
responsabilizarea individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare;  coordonarea 
pentru a asigura diseminarea 
competențelor și a cunoștințelor între 
disciplinele clinice, având în vedere 
legăturile care există între boli și 
creșterea comorbidității, precum și 
schimbul de cunoștințe, împărțirea 
resurselor și reducerea costurilor; 
optimizarea eficienței și eficacității 
sistemelor de sănătate, precum și reducerea 
disparităților din domeniul sănătății și a 
inegalităților prin luarea deciziilor în baza 
unor elemente concrete prin diseminarea 
celor mai bune practici și a tehnologiilor și 
soluțiilor inovatoare. După caz, aceste 
activități iau în considerare divergențele 
dintre grupuri în funcție de gen și 
caracteristici genetice.

Or. en

Amendamentul 1346
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile specifice vor include: 
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a celor legați de mediu și 
schimbările climatice), îmbunătățirea 

Activitățile specifice includ: înțelegerea 
factorilor determinanți ai sănătății (inclusiv 
a celor sociali și a celor legați de mediu și 
schimbările climatice), îmbunătățirea 
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promovării sănătății și a prevenirii bolilor;
înțelegerea bolii și îmbunătățirea 
diagnosticării, elaborarea de programe 
eficace de depistare a bolilor și o mai bună 
evaluare a predispoziției la boală, 
îmbunătățirea acțiunilor de supraveghere și 
pregătire, dezvoltarea unor vaccinuri 
preventive mai bune, utilizarea medicinii in 
silico pentru îmbunătățirea gestionării și 
prognozei bolilor, tratarea bolii, transferul 
de cunoștințe către practica clinică și 
acțiuni inovatoare care să se poată extinde, 
o mai bună utilizare a datelor medicale, 
îmbătrânirea activă, viață independentă și 
asistență pentru autonomie, 
responsabilizarea individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

promovării sănătății și a prevenirii bolilor;
înțelegerea bolii și îmbunătățirea 
diagnosticării, elaborarea de programe 
eficace de depistare a bolilor și o mai bună 
evaluare a predispoziției la boală, 
îmbunătățirea acțiunilor de supraveghere și 
pregătire, dezvoltarea unor vaccinuri 
preventive mai bune, utilizarea medicinii in 
silico pentru îmbunătățirea gestionării și 
prognozei bolilor, tratarea bolii, transferul 
de cunoștințe către practica clinică și 
acțiuni inovatoare care să se poată extinde, 
o mai bună utilizare a datelor medicale, 
înțelegerea inegalităților provocate de 
tipul, adecvarea și calitatea îngrijirii și a 
sistemului de tratament disponibil pentru 
persoanele cu dizabilități și consecințele 
acestora (de exemplu, pierderea 
independenței), studierea politicilor și a 
practicilor de promovare a includerii 
utilizatorilor respectivi în definirea 
sistemelor de îngrijire, îmbătrânirea activă, 
viață independentă și asistență pentru 
autonomie pentru persoanele în vârstă și 
cu dizabilități, în special pentru cele care 
au nevoie de un sprijin mai intensiv, 
responsabilizarea individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete, precum studiile cu privire la 
sistemele de sănătate europene și 
evaluarea eficienței acestora în ceea ce 
privește satisfacerea nevoilor persoanelor 
cu dizabilități, în special în ceea ce 
privește obținerea și păstrarea unui loc de 
muncă, diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

Or. fr
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Amendamentul 1347
Romana Jordan

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile specifice vor include: 
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a celor legați de mediu și 
schimbările climatice), îmbunătățirea 
promovării sănătății și a prevenirii bolilor; 
înțelegerea bolii și îmbunătățirea 
diagnosticării, elaborarea de programe 
eficace de depistare a bolilor și o mai bună 
evaluare a predispoziției la boală, 
îmbunătățirea acțiunilor de supraveghere și 
pregătire, dezvoltarea unor vaccinuri 
preventive mai bune, utilizarea medicinii in 
silico pentru îmbunătățirea gestionării și 
prognozei bolilor, tratarea bolii, transferul 
de cunoștințe către practica clinică și 
acțiuni inovatoare care să se poată extinde, 
o mai bună utilizare a datelor medicale, 
îmbătrânirea activă, viață independentă și 
asistență pentru autonomie, 
responsabilizarea individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare; 

Activitățile specifice includ: înțelegerea 
factorilor determinanți ai sănătății (inclusiv 
a celor legați de mediu și schimbările 
climatice), îmbunătățirea promovării 
sănătății și a prevenirii bolilor; înțelegerea 
bolii și îmbunătățirea diagnosticării, 
elaborarea de programe eficace de 
depistare a bolilor și o mai bună evaluare a 
predispoziției la boală, îmbunătățirea 
acțiunilor de supraveghere și pregătire, 
dezvoltarea unor vaccinuri preventive și 
terapeutice mai bune, dezvoltarea de noi 
medicamente biofarmaceutice, terapii 
celulare și noi metode de producție;
utilizarea medicinii in silico pentru 
îmbunătățirea gestionării și prognozei 
bolilor, tratarea bolii, transferul de 
cunoștințe către practica clinică și acțiuni 
inovatoare care să se poată extinde; o mai 
bună utilizare și organizare a datelor 
medicale; aplicarea unor sisteme eficiente 
de e-sănătate; îmbătrânirea activă, viața 
independentă și asistența pentru 
autonomie; instrumente inovatoare 
ortopedice care să răspundă necesităților 
pacienților; responsabilizare individuală 
pentru autogestionarea sănătății; 
promovarea asistenței integrate; 
îmbunătățirea instrumentelor și metodelor 
științifice în vederea sprijinirii elaborării 
politicilor și nevoilor de reglementare; 
optimizarea eficienței și eficacității 
sistemelor de sănătate, precum și reducerea 
disparităților din domeniul sănătății și a 
inegalităților prin luarea deciziilor în baza 
unor elemente concrete prin diseminarea 
celor mai bune practici și a tehnologiilor și 
soluțiilor inovatoare.

Or. en
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Amendamentul 1348
Henri Weber

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile specifice vor include: 
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a celor legați de mediu și 
schimbările climatice), îmbunătățirea 
promovării sănătății și a prevenirii bolilor; 
înțelegerea bolii și îmbunătățirea 
diagnosticării, elaborarea de programe 
eficace de depistare a bolilor și o mai bună 
evaluare a predispoziției la boală,
îmbunătățirea acțiunilor de supraveghere și 
pregătire, dezvoltarea unor vaccinuri 
preventive mai bune, utilizarea medicinii in 
silico pentru îmbunătățirea gestionării și 
prognozei bolilor, tratarea bolii, transferul 
de cunoștințe către practica clinică și 
acțiuni inovatoare care să se poată extinde, 
o mai bună utilizare a datelor medicale, 
îmbătrânirea activă, viață independentă și 
asistență pentru autonomie, 
responsabilizarea individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare; 

Activitățile specifice includ: înțelegerea 
factorilor determinanți ai sănătății (inclusiv 
a celor legați de mediu și schimbările 
climatice), îmbunătățirea promovării 
sănătății și a prevenirii bolilor; înțelegerea 
bolii și îmbunătățirea diagnosticării în 
contexte diferite socioeconomice, 
elaborarea de programe eficiente de 
depistare a bolilor și o mai bună evaluare a 
predispoziției la boală, îmbunătățirea 
acțiunilor de supraveghere a bolilor 
infecțioase în Uniune, precum și în țările 
învecinate și în curs de dezvoltare și de
pregătire pentru combaterea epidemiilor și 
a bolilor emergente; dezvoltarea unor 
vaccinuri preventive mai bune; utilizarea 
medicinii in silico pentru îmbunătățirea 
gestionării și prognozei bolilor, tratarea 
bolii, transferul de cunoștințe către practica 
clinică și acțiuni inovatoare care să se 
poată extinde, inclusiv aspectele 
psihosociale, o mai bună utilizare a datelor 
medicale; îmbătrânirea activă, viața 
independentă și asistența pentru 
autonomie; responsabilizarea individuală 
pentru autogestionarea sănătății, 
promovarea asistenței integrate, 
îmbunătățirea instrumentelor și metodelor 
științifice în vederea sprijinirii elaborării 
politicilor și nevoilor de reglementare și 
optimizarea eficienței și eficacității 
sistemelor de sănătate, precum și reducerea 
disparităților din domeniul sănătății și a 
inegalităților prin luarea deciziilor în baza 
unor elemente concrete prin diseminarea 
celor mai bune practici și a tehnologiilor și 
soluțiilor inovatoare.
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Amendamentul 1349
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile specifice vor include: 
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a celor legați de mediu și 
schimbările climatice), îmbunătățirea 
promovării sănătății și a prevenirii bolilor; 
înțelegerea bolii și îmbunătățirea 
diagnosticării,  elaborarea de programe 
eficiente de depistare a bolilor și o mai 
bună evaluare a predispoziției la boală, 
îmbunătățirea acțiunilor de supraveghere și 
pregătire; dezvoltarea unor vaccinuri 
preventive mai bune, utilizarea medicinii in 
silico pentru îmbunătățirea gestionării și 
prognozei bolilor, tratarea bolii, transferul 
de cunoștințe către practica clinică și 
acțiuni inovatoare care să se poată extinde,  
o mai bună utilizare a datelor medicale, 
îmbătrânirea activă, viața independentă și 
asistența pentru autonomie, 
responsabilizarea individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea disparităților 
din domeniul sănătății și a inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

Activitățile specifice includ: înțelegerea 
factorilor determinanți ai sănătății (inclusiv 
a celor legați de mediu și schimbările 
climatice), îmbunătățirea promovării 
sănătății și a prevenirii bolilor; înțelegerea 
bolii și îmbunătățirea diagnosticării în 
contexte socioeconomice diferite, 
elaborarea de programe eficiente de 
depistare a bolilor și o mai bună evaluare a 
predispoziției la boală, îmbunătățirea 
acțiunilor de supraveghere a bolilor 
infecțioase în Uniune, precum și în țările 
învecinate și în curs de dezvoltare și de
pregătire pentru combaterea epidemiilor și 
a bolilor emergente, dezvoltarea unor 
vaccinuri preventive mai bune, utilizarea 
medicinii in silico pentru îmbunătățirea 
gestionării și prognozei bolilor, tratarea 
bolii, transferul de cunoștințe către practica 
clinică și acțiuni inovatoare care să se 
poată extinde,  o mai bună utilizare a 
datelor medicale, îmbătrânirea activă, viața 
independentă și asistența pentru autonomie, 
responsabilizarea individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea disparităților 
din domeniul sănătății și a inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
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inovatoare.

Or. fr

Amendamentul 1350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile specifice vor include: 
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a celor legați de mediu și 
schimbările climatice), îmbunătățirea 
promovării sănătății și a prevenirii bolilor; 
înțelegerea bolii și îmbunătățirea 
diagnosticării,  elaborarea de programe 
eficiente de depistare a bolilor și o mai 
bună evaluare a predispoziției la boală, 
îmbunătățirea acțiunilor de supraveghere și 
pregătire; dezvoltarea unor vaccinuri 
preventive mai bune, utilizarea medicinii in 
silico pentru îmbunătățirea gestionării și 
prognozei bolilor, tratarea bolii, transferul 
de cunoștințe către practica clinică și 
acțiuni inovatoare care să se poată extinde,  
o mai bună utilizare a datelor medicale, 
îmbătrânirea activă, viața independentă și 
asistența pentru autonomie, 
responsabilizarea individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea disparităților 
din domeniul sănătății și a inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

Activitățile specifice includ: înțelegerea 
factorilor determinanți ai sănătății (inclusiv 
a celor legați de mediu și schimbările 
climatice), îmbunătățirea promovării 
sănătății și a prevenirii bolilor; înțelegerea 
bolii și îmbunătățirea diagnosticării în 
contexte socioeconomice diferite, 
elaborarea de programe eficiente de 
depistare a bolilor și o mai bună evaluare a 
predispoziției la boală, îmbunătățirea 
acțiunilor de supraveghere a bolilor 
infecțioase în Uniune, precum și în țările 
învecinate și în curs de dezvoltare și de
pregătire pentru combaterea epidemiilor și 
a bolilor emergente, dezvoltarea unor 
vaccinuri preventive mai bune, utilizarea 
medicinii in silico pentru îmbunătățirea 
gestionării și prognozei bolilor, tratarea 
bolii, transferul de cunoștințe către practica 
clinică și acțiuni inovatoare care să se 
poată extinde,  o mai bună utilizare a 
datelor medicale, îmbătrânirea activă, viața 
independentă și asistența pentru autonomie, 
responsabilizarea individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea disparităților 
din domeniul sănătății și a inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
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practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

Or. fr

Justificare

În vederea combaterii epidemiilor emergente, trebuie în primul rând consolidată 
supravegherea atât în cadrul Uniunii, cât și în regiunile învecinate, precum și cât mai 
aproape de focarele acestor epidemii, situate în continuare prea des în țările în curs de 
dezvoltare. Acest fapt presupune existența unor mijloace de diagnosticare, adaptate la 
condițiile socioeconomice din aceste țări, personal calificat și sisteme de sănătate 
performante.

Amendamentul 1351
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile specifice vor include: 
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a celor legați de mediu și 
schimbările climatice), îmbunătățirea 
promovării sănătății și a prevenirii bolilor, 
înțelegerea bolii și îmbunătățirea 
diagnosticării,  elaborarea de programe 
eficiente de depistare a bolilor și o mai 
bună evaluare a predispoziției la boală,
îmbunătățirea acțiunilor de supraveghere 
și pregătire, dezvoltarea unor vaccinuri 
preventive mai bune, utilizarea medicinii in 
silico pentru îmbunătățirea gestionării și 
prognozei bolilor, tratarea bolii, transferul 
de cunoștințe către practica clinică și 
acțiuni inovatoare care să se poată extinde,  
o mai bună utilizare a datelor medicale, 
îmbătrânirea activă, viața independentă și 
asistența pentru autonomie, 
responsabilizarea individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 

Activitățile specifice includ: înțelegerea 
factorilor determinanți ai sănătății (inclusiv 
a celor legați de mediu și schimbările 
climatice), îmbunătățirea promovării 
sănătății și a prevenirii bolilor, înțelegerea 
bolii și îmbunătățirea diagnosticării.  
Aceste activități ar trebui să se bazeze pe 
metode științifice neinvazive, precum 
terapia prin artă și muzică, terapia 
psihologică și diverse tratamente prin 
stimulare;  îmbunătățirea acțiunilor de 
supraveghere și pregătire, elaborarea de 
programe eficiente de depistare a bolilor și 
o mai bună evaluare a predispoziției la 
boală, dezvoltarea unor vaccinuri 
preventive mai bune, utilizarea medicinii in 
silico pentru îmbunătățirea gestionării și 
prognozei bolilor, tratarea bolii, transferul 
de cunoștințe către practica clinică și 
acțiuni inovatoare care să se poată extinde,  
o mai bună utilizare a datelor medicale, 
îmbătrânirea activă, viața independentă și 
asistența pentru autonomie, 
responsabilizarea individuală pentru 



AM\907849RO.doc 39/183 PE492.789v01-00

RO

nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea disparităților 
din domeniul sănătății și a inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea disparităților 
din domeniul sănătății și a inegalităților
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

Or. en

Justificare

 Cercetarea interdisciplinară în domeniul sănătății ar trebui să joace un rol mai important în 
cadrul provocării „Sănătate, schimbări democratice și bunăstare”.  Promovarea eficientă a 
sănătății necesită o mai bună înțelegere a proceselor sociale, culturale, etice și de 
comunicare din sistemele de îngrijire medicală din Europa. În plus, propunem, de asemenea, 
includerea cercetărilor în domeniul metodelor științifice, neinvazive, precum terapia prin 
muzică, psihoterapia, precum și diverse tratamente prin stimulare.

Amendamentul 1352
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile specifice vor include: 
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a celor legați de mediu și 
schimbările climatice), îmbunătățirea 
promovării sănătății și a prevenirii bolilor, 
înțelegerea bolii și îmbunătățirea 
diagnosticării,  elaborarea de programe 
eficiente de depistare a bolilor și o mai 
bună evaluare a predispoziției la boală, 
îmbunătățirea acțiunilor de supraveghere și 
pregătire, dezvoltarea unor vaccinuri 
preventive mai bune, utilizarea medicinii in 
silico pentru îmbunătățirea gestionării și 
prognozei bolilor, tratarea bolii, transferul 

Activitățile specifice includ: înțelegerea 
factorilor determinanți ai sănătății (inclusiv 
a celor legați de mediu și schimbările 
climatice), îmbunătățirea promovării 
sănătății și a prevenirii bolilor, înțelegerea 
mecanismelor care stau la baza bolii și 
toxicității și îmbunătățirea diagnosticării și 
a înțelegerii indicatorilor biologici și a 
modurilor de acțiune, elaborarea de 
programe eficiente de depistare a bolilor și 
o mai bună evaluare a predispoziției la 
boală, îmbunătățirea acțiunilor de 
supraveghere și pregătire, dezvoltarea unor 
vaccinuri preventive mai bune, utilizarea 
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de cunoștințe către practica clinică și 
acțiuni inovatoare care să se poată extinde,  
o mai bună utilizare a datelor medicale, 
îmbătrânirea activă, viața independentă și 
asistența pentru autonomie, 
responsabilizarea individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea disparităților 
din domeniul sănătății și a inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

medicinii in silico pentru îmbunătățirea 
gestionării și prognozei bolilor, tratarea 
bolii, transferul de cunoștințe către practica 
clinică și acțiuni inovatoare care să se 
poată extinde,  o mai bună utilizare a 
datelor medicale, îmbătrânirea activă, viața 
independentă și asistența pentru autonomie, 
responsabilizarea individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice 
relevante pentru înțelegerea sănătății și a 
bolilor umane în vederea sprijinirii 
elaborării politicilor și nevoilor de 
reglementare și optimizarea eficienței și 
eficacității sistemelor de sănătate, precum 
și reducerea disparităților din domeniul 
sănătății și a inegalităților prin luarea 
deciziilor în baza unor elemente concrete 
prin diseminarea celor mai bune practici și 
a tehnologiilor și soluțiilor inovatoare.

Or. fr

Justificare

Înțelegerea factorilor determinanți ai sănătății și ai bolilor necesită cunoștințe mai elaborate 
a semnelor schimbărilor biologice (indicatorii biologici) și a legăturilor dintre principalele 
evenimente care reunesc diversele niveluri de organizare biologică (gene, celule, țesuturi, 
organe etc.)

Amendamentul 1353
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile specifice vor include: 
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a celor legați de mediu și 
schimbările climatice), îmbunătățirea
promovării sănătății și a prevenirii bolilor, 
înțelegerea bolii și îmbunătățirea 
diagnosticării,  elaborarea de programe 

Activitățile specifice includ: înțelegerea 
factorilor determinanți ai sănătății (inclusiv 
a factorilor determinanți sociali și a celor 
legați de mediu și schimbările climatice), 
îmbunătățirea promovării sănătății și a 
prevenirii bolilor, înțelegerea bolii și 
îmbunătățirea diagnosticării,  elaborarea de 
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eficiente de depistare a bolilor și o mai 
bună evaluare a predispoziției la boală, 
îmbunătățirea acțiunilor de supraveghere și 
pregătire, dezvoltarea unor vaccinuri 
preventive mai bune, utilizarea medicinii in 
silico pentru îmbunătățirea gestionării și 
prognozei bolilor, tratarea bolii, transferul 
de cunoștințe către practica clinică și 
acțiuni inovatoare care să se poată extinde,  
o mai bună utilizare a datelor medicale, 
îmbătrânirea activă, viața independentă și 
asistența pentru autonomie, 
responsabilizarea individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea disparităților 
din domeniul sănătății și a inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

programe eficiente de depistare a bolilor și 
o mai bună evaluare a predispoziției la 
boală, îmbunătățirea acțiunilor de 
supraveghere și pregătire, dezvoltarea unor 
vaccinuri preventive mai bune, utilizarea 
medicinii in silico pentru îmbunătățirea 
gestionării și prognozei bolilor, conceperea 
unor medii de promovare a recuperării și 
reabilitării, tratarea bolii, transferul de 
cunoștințe către practica clinică și acțiuni 
inovatoare care să se poată extinde, o mai 
bună utilizare a datelor medicale, de 
cohortă și administrative, îmbătrânirea 
activă, viața independentă și asistența 
pentru autonomie, responsabilizarea 
individuală pentru autogestionarea 
sănătății, promovarea asistenței integrate, o 
mai bună înțelegere a schimbărilor 
demografice pentru a influența 
dezvoltarea politicilor, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea disparităților 
din domeniul sănătății și a inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

Or. en

Amendamentul 1354
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile specifice vor include: 
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a celor legați de mediu și 
schimbările climatice), îmbunătățirea 
promovării sănătății și a prevenirii bolilor, 

Activitățile specifice includ: înțelegerea 
factorilor determinanți ai sănătății (inclusiv 
a celor legați de mediu și schimbările 
climatice), îmbunătățirea promovării 
sănătății și a prevenirii bolilor, înțelegerea 
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înțelegerea bolii și îmbunătățirea 
diagnosticării,  elaborarea de programe 
eficiente de depistare a bolilor și o mai 
bună evaluare a predispoziției la boală, 
îmbunătățirea acțiunilor de supraveghere și 
pregătire, dezvoltarea unor vaccinuri 
preventive mai bune, utilizarea medicinii in 
silico pentru îmbunătățirea gestionării și 
prognozei bolilor, tratarea bolii, transferul 
de cunoștințe către practica clinică și 
acțiuni inovatoare care să se poată extinde,  
o mai bună utilizare a datelor medicale, 
îmbătrânirea activă, viața independentă și 
asistența pentru autonomie, 
responsabilizarea individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea disparităților 
din domeniul sănătății și a inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

bolii și îmbunătățirea diagnosticării,  
elaborarea de programe eficiente de 
depistare a bolilor și o mai bună evaluare a 
predispoziției la boală, îmbunătățirea 
acțiunilor de supraveghere și pregătire, 
dezvoltarea unor vaccinuri preventive mai 
bune, utilizarea medicinii in silico pentru 
îmbunătățirea gestionării și prognozei 
bolilor, tratarea bolii, transferul de 
cunoștințe către practica clinică și acțiuni 
inovatoare care să se poată extinde,  o mai 
bună utilizare a datelor medicale, 
îmbătrânirea activă, viața independentă și 
asistența pentru autonomie pentru 
persoanele în vârstă și persoanele cu 
dizabilități, în special pentru cele care 
necesită un nivel înalt de sprijin, 
responsabilizarea individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea disparităților 
din domeniul sănătății și a inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

Or. en

Amendamentul 1355
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile specifice vor include: 
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a celor legați de mediu și 
schimbările climatice), îmbunătățirea 
promovării sănătății și a prevenirii bolilor, 

Activitățile specifice includ: înțelegerea 
factorilor determinanți ai sănătății (inclusiv 
a factorilor legați de statutul 
socioeconomic, gen, mediu și schimbările 
climatice), îmbunătățirea promovării 
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înțelegerea bolii și îmbunătățirea 
diagnosticării,  elaborarea de programe 
eficiente de depistare a bolilor și o mai 
bună evaluare a predispoziției la boală, 
îmbunătățirea acțiunilor de supraveghere și 
pregătire, dezvoltarea unor vaccinuri 
preventive mai bune, utilizarea medicinii in 
silico pentru îmbunătățirea gestionării și 
prognozei bolilor, tratarea bolii, transferul 
de cunoștințe către practica clinică și 
acțiuni inovatoare care să se poată extinde,  
o mai bună utilizare a datelor medicale, 
îmbătrânirea activă, viața independentă și 
asistența pentru autonomie, 
responsabilizarea individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea disparităților 
din domeniul sănătății și a inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

sănătății și a prevenirii bolilor, înțelegerea 
bolii și îmbunătățirea diagnosticării, 
elaborarea de programe eficiente de 
depistare a bolilor și o mai bună evaluare a
predispoziției la boală, îmbunătățirea 
acțiunilor de supraveghere și pregătire,
dezvoltarea unor vaccinuri preventive mai 
bune, utilizarea medicinii in silico pentru 
îmbunătățirea gestionării și prognozei 
bolilor, tratarea bolii, transferul de 
cunoștințe către practica clinică și acțiuni 
inovatoare care să se poată extinde, o mai 
bună utilizare a datelor medicale,
îmbătrânirea activă, viața independentă și 
asistența pentru autonomie,
responsabilizarea individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea disparităților 
din domeniul sănătății și a inegalităților 
socioeconomice și de gen prin luarea 
deciziilor în baza unor elemente concrete 
prin diseminarea celor mai bune practici și 
a tehnologiilor și soluțiilor inovatoare.

Or. en

Amendamentul 1356
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Lambert 
van Nistelrooij, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, 
Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile specifice vor include: 
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a celor legați de mediu și 
schimbările climatice), îmbunătățirea 
promovării sănătății și a prevenirii bolilor, 

Activitățile specifice includ: înțelegerea 
factorilor determinanți ai sănătății (inclusiv 
a celor legați de mediu și schimbările 
climatice), îmbunătățirea promovării 
sănătății și a prevenirii bolilor, înțelegerea 
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înțelegerea bolii și îmbunătățirea 
diagnosticării,  elaborarea de programe 
eficiente de depistare a bolilor și o mai 
bună evaluare a predispoziției la boală, 
îmbunătățirea acțiunilor de supraveghere și 
pregătire, dezvoltarea unor vaccinuri 
preventive mai bune, utilizarea medicinii in 
silico pentru îmbunătățirea gestionării și 
prognozei bolilor, tratarea bolii, transferul 
de cunoștințe către practica clinică și 
acțiuni inovatoare care să se poată extinde,  
o mai bună utilizare a datelor medicale, 
îmbătrânirea activă, viața independentă și 
asistența pentru autonomie, 
responsabilizarea individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea disparităților 
din domeniul sănătății și a inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

bolii și îmbunătățirea diagnosticării,  
elaborarea de programe eficiente de 
depistare a bolilor și o mai bună evaluare a 
predispoziției la boală, îmbunătățirea 
acțiunilor de supraveghere și pregătire, 
dezvoltarea unor vaccinuri preventive mai 
bune, utilizarea medicinii in silico pentru 
îmbunătățirea gestionării și prognozei 
bolilor, tratarea bolii, transferul de 
cunoștințe către practica clinică și acțiuni 
inovatoare care să se poată extinde,  o mai 
bună utilizare a datelor medicale, 
îmbătrânirea activă, viața independentă și 
asistența pentru autonomie, îmbunătățirea 
medicinii paliative, responsabilizarea 
individuală pentru autogestionarea 
sănătății, promovarea asistenței integrate, 
îmbunătățirea instrumentelor și metodelor 
științifice în vederea sprijinirii elaborării 
politicilor și nevoilor de reglementare și 
optimizarea eficienței și eficacității 
sistemelor de sănătate, precum și reducerea 
disparităților din domeniul sănătății și a 
inegalităților prin luarea deciziilor în baza 
unor elemente concrete prin diseminarea 
celor mai bune practici și a tehnologiilor și 
soluțiilor inovatoare.

Or. en

Amendamentul 1357
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile specifice vor include: 
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a celor legați de mediu și 
schimbările climatice), îmbunătățirea 
promovării sănătății și a prevenirii bolilor, 
înțelegerea bolii și îmbunătățirea 
diagnosticării,  elaborarea de programe 
eficiente de depistare a bolilor și o mai 

Activitățile specifice includ: înțelegerea 
factorilor determinanți ai sănătății (inclusiv 
a celor legați de mediu și schimbările 
climatice), îmbunătățirea promovării 
sănătății și a prevenirii bolilor, înțelegerea 
bolii și îmbunătățirea diagnosticării,  
elaborarea de programe eficiente de 
depistare a bolilor și o mai bună evaluare a 
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bună evaluare a predispoziției la boală, 
îmbunătățirea acțiunilor de supraveghere și 
pregătire, dezvoltarea unor vaccinuri 
preventive mai bune, utilizarea medicinii in 
silico pentru îmbunătățirea gestionării și 
prognozei bolilor, tratarea bolii, transferul 
de cunoștințe către practica clinică și 
acțiuni inovatoare care să se poată extinde,  
o mai bună utilizare a datelor medicale, 
îmbătrânirea activă, viața independentă și 
asistența pentru autonomie, 
responsabilizarea individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea disparităților 
din domeniul sănătății și a inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

predispoziției la boală, îmbunătățirea 
acțiunilor de supraveghere și pregătire, 
dezvoltarea unor vaccinuri preventive mai 
bune, utilizarea medicinii in silico pentru 
îmbunătățirea gestionării și prognozei 
bolilor, tratarea bolii, transferul de 
cunoștințe către practica clinică și acțiuni 
inovatoare care să se poată extinde,  o mai 
bună utilizare a datelor medicale, 
îmbătrânirea activă, viața independentă și 
asistența pentru autonomie, tratarea 
tulburărilor legate de infertilitate,
responsabilizarea individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea disparităților 
din domeniul sănătății și a inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

Or. en

Amendamentul 1358
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1,3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile specifice vor include: 
înțelegerea factorilor determinanți ai 
sănătății (inclusiv a celor legați de mediu și 
schimbările climatice), îmbunătățirea 
promovării sănătății și a prevenirii bolilor, 
înțelegerea bolii și îmbunătățirea 
diagnosticării,  elaborarea de programe 
eficiente de depistare a bolilor și o mai 
bună evaluare a predispoziției la boală, 
îmbunătățirea acțiunilor de supraveghere și 

Activitățile specifice includ: înțelegerea 
factorilor determinanți ai sănătății (inclusiv 
a celor legați de alimentație, mediu,
societate și schimbările climatice), 
îmbunătățirea promovării sănătății și a 
prevenirii bolilor, înțelegerea bolii și 
îmbunătățirea diagnosticării,  elaborarea de 
programe eficiente de depistare a bolilor și 
o mai bună evaluare a predispoziției la 
boală, îmbunătățirea acțiunilor de 
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pregătire, dezvoltarea unor vaccinuri 
preventive mai bune, utilizarea medicinii in 
silico pentru îmbunătățirea gestionării și 
prognozei bolilor, tratarea bolii, transferul 
de cunoștințe către practica clinică și 
acțiuni inovatoare care să se poată extinde,  
o mai bună utilizare a datelor medicale, 
îmbătrânirea activă, viața independentă și 
asistența pentru autonomie, 
responsabilizarea individuală pentru
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea disparităților 
din domeniul sănătății și a inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

supraveghere și pregătire, dezvoltarea unor 
vaccinuri preventive mai bune, utilizarea 
medicinii in silico pentru îmbunătățirea 
gestionării și prognozei bolilor, tratarea 
bolii, transferul de cunoștințe către practica 
clinică și acțiuni inovatoare care să se 
poată extinde,  o mai bună utilizare a 
datelor medicale, îmbătrânirea activă, viața 
independentă și asistența pentru autonomie, 
responsabilizarea individuală pentru 
autogestionarea sănătății, promovarea 
asistenței integrate, îmbunătățirea 
instrumentelor și metodelor științifice în 
vederea sprijinirii elaborării politicilor și 
nevoilor de reglementare și optimizarea 
eficienței și eficacității sistemelor de 
sănătate, precum și reducerea disparităților 
din domeniul sănătății și a inegalităților 
prin luarea deciziilor în baza unor elemente 
concrete prin diseminarea celor mai bune 
practici și a tehnologiilor și soluțiilor 
inovatoare.

Or. en

Amendamentul 1359
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Siguranță alimentară, agricultură 
durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie

2. Provocările bioeconomiei europene: 
siguranța alimentară, inclusiv securitatea 
alimentară, agricultura și silvicultura
durabilă, cercetarea marină și maritimă

Or. en

Amendamentul 1360
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Siguranță alimentară, agricultură
durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie

2. Provocările bioeconomiei europene: 
siguranța alimentară, agricultura durabilă, 
silvicultura, cercetarea marină, maritimă 
și a apelor dulci

Or. en

Amendamentul 1361
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Securitate alimentară, agricultură 
durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie;

2. Securitate alimentară, agricultură 
durabilă, apă, cercetare marină și maritimă, 
acvacultură, bioeconomie și protecția 
biodiversității;

Or. pt

Justificare

Apa, resursă naturală, acvacultura și protecția biodiversității sunt domenii înrudite și ar 
trebui adăugate la lista de priorități.

Amendamentul 1362
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Siguranță alimentară, agricultură 
durabilă, cercetare marină și maritimă și 
bioeconomie

2. Bioeconomia: siguranța alimentară, 
agricultura durabilă, cercetarea marină și 
maritimă și bioindustriile
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Or. en

Justificare

În conformitate cu strategia europeană „Inovare în vederea unei creșteri durabile: o 
bioeconomie pentru Europa”, bioeconomia cuprinde producerea de resurse biologice 
regenerabile și transformarea acestora în alimente, furaje, produse ecologice și bioenergie. 
Bioeconomia include patru sectoare principale care ar trebui să fie sprijinite în cadrul marii 
provocări a bioeconomiei: agricultură și silvicultură; pescuit și acvacultură; bioindustriile și 
alimentația: 
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_commision_staff_working.pdf. 

Amendamentul 1363
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Siguranță alimentară, agricultură 
durabilă, cercetare marină și maritimă și
bioeconomie

2. Securitate alimentară, agricultură 
durabilă, silvicultură, cercetare marină și 
maritimă și bioeconomie

Or. en

Amendamentul 1364
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este asigurarea unor 
cantități suficiente de alimente sigure și de 
înaltă calitate, precum și de alte 
bioproduse, prin dezvoltarea unor sisteme 
de producție primară productive și eficiente 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, promovând servicii 
ecosistemice corespunzătoare, precum și 
industrii competitive și cu lanțuri de 
aprovizionare cu emisii reduse de dioxid de 
carbon. Acest lucru va accelera tranziția 

Obiectivul specific este asigurarea unor 
alimente produse durabil, sigure și de 
înaltă calitate, precum și de alte 
bioproduse, prin dezvoltarea unor sisteme 
de producție primară productive, durabile 
și eficiente din punctul de vedere al 
utilizării resurselor, promovând servicii 
ecosistemice corespunzătoare și 
restabilirea diversității biologice, precum 
și industrii competitive și cu lanțuri de 
aprovizionare cu emisii reduse de dioxid de 
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către o bioeconomie europeană durabilă. carbon. Acest lucru va accelera tranziția 
către o bioeconomie europeană durabilă.

Or. en

Amendamentul 1365
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este asigurarea unor 
cantități suficiente de alimente sigure și de 
înaltă calitate, precum și de alte 
bioproduse, prin dezvoltarea unor sisteme 
de producție primară productive și eficiente 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, promovând servicii 
ecosistemice corespunzătoare, precum și 
industrii competitive și cu lanțuri de 
aprovizionare cu emisii reduse de dioxid de 
carbon. Acest lucru va accelera tranziția 
către o bioeconomie europeană durabilă.

Obiectivul specific este asigurarea unor 
cantități suficiente de alimente sigure și de 
înaltă calitate și de o valoare nutritivă 
ridicată, precum și de alte bioproduse, prin 
dezvoltarea unor sisteme de producție 
primară productive și de procesare a 
alimentelor eficiente din punctul de vedere 
al utilizării resurselor, promovând servicii 
ecosistemice corespunzătoare, precum și 
industrii competitive și cu lanțuri de 
aprovizionare cu emisii reduse de dioxid de 
carbon. Acest lucru va accelera tranziția 
către o bioeconomie europeană durabilă.

Or. en

Amendamentul 1366
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2,1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este asigurarea unor 
cantități suficiente de alimente sigure și de 
înaltă calitate, precum și de alte 
bioproduse, prin dezvoltarea unor sisteme 
de producție primară productive și eficiente 
din punctul de vedere al utilizării 

Obiectivul specific este asigurarea unor 
cantități suficiente de alimente sigure și de 
înaltă calitate, precum și de alte 
bioproduse, prin dezvoltarea unor sisteme 
de producție primară productive și eficiente 
din punctul de vedere al utilizării 
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resurselor, promovând servicii 
ecosistemice corespunzătoare, precum și 
industrii competitive și cu lanțuri de 
aprovizionare cu emisii reduse de dioxid 
de carbon. Acest lucru va accelera tranziția 
către o bioeconomie europeană durabilă.

resurselor, promovând servicii 
ecosistemice corespunzătoare, precum și 
industrii competitive și cu lanțuri de 
aprovizionare durabile. Acest lucru va 
accelera tranziția către o bioeconomie 
europeană durabilă.

Or. en

Amendamentul 1367
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este asigurarea unor 
cantități suficiente de alimente sigure și de 
înaltă calitate, precum și de alte 
bioproduse, prin dezvoltarea unor sisteme 
de producție primară productive și eficiente 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, promovând servicii 
ecosistemice corespunzătoare, precum și 
industrii competitive și cu lanțuri de 
aprovizionare cu emisii reduse de dioxid de 
carbon. Acest lucru va accelera tranziția 
către o bioeconomie europeană durabilă.

Obiectivul specific este asigurarea unor 
cantități suficiente de alimente sigure și de 
înaltă calitate, precum și de alte 
bioproduse, prin dezvoltarea unor sisteme 
de producție primară productive și eficiente 
și sigure din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, promovând servicii 
ecosistemice corespunzătoare, precum și 
industrii competitive și cu lanțuri de 
aprovizionare cu emisii reduse de dioxid de 
carbon. Acest lucru va accelera tranziția 
către o bioeconomie europeană durabilă.

Or. en

Amendamentul 1368
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2,1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În următoarele decenii, Europa se va 
confrunta cu o concurență crescută pentru 
resurse naturale limitate și finite, cu 
efectele schimbărilor climatice, în special 

În următoarele decenii, Europa se va 
confrunta cu o concurență crescută pentru 
resurse naturale limitate și finite, cu 
efectele schimbărilor climatice, în special 
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asupra sistemelor de producție primară 
(agricultură, silvicultură, piscicultură și 
acvacultură) și cu necesitatea de a asigura o 
aprovizionare cu alimente durabile și 
sigure pentru europeni și pentru o populație 
mondială în creștere. Se estimează că este 
necesară o creștere cu 70 % a 
aprovizionării cu alimente la nivel mondial 
pentru a hrăni o populație de 9 miliarde la 
nivelul mondial până în 2050. Agricultura 
generează aproximativ 10 % din emisiile
de gaze cu efect de seră din Uniune și deși 
emisiile provenite din agricultură sunt în 
scădere în Europa, se estimează că vor 
crește cu până la 20 % până în 2030. Mai 
mult, Europa va trebui să asigure o 
aprovizionare suficientă cu materii prime, 
energie și produse industriale, în condițiile 
diminuării resurselor de carbon fosil (se 
preconizează că producția de petrol și gaz 
lichid va scădea cu aproximativ 60 % până 
în 2050), menținându-și în același timp 
competitivitatea. Deșeurile biologice 
(estimate la peste 138 de milioane de tone 
pe an la nivelul Uniunii, din care peste 40 
% sunt în depozite de deșeuri) reprezintă o 
problemă foarte mare și implică costuri 
uriașe, în pofida valorii sale adăugate 
potențiale mari. De exemplu, aproximativ 
30 % din toate alimentele produse în țările 
dezvoltate sunt aruncate. Sunt necesare 
schimbări majore pentru a reduce această 
cantitate cu 50 % până în 203026 la nivelul 
Uniunii. În plus, frontierele naționale nu 
pot împiedica răspândirea dăunătorilor și 
bolilor plantelor și animalelor, inclusiv a 
zoonozelor și a agenților patogeni din 
alimente. Odată cu necesitatea unor măsuri 
eficace de prevenire la nivel național, 
acțiunea la nivelul Uniunii este esențială 
pentru controlul ultim și funcționarea 
efectivă a pieței unice. Provocarea este 
complexă, afectează o gamă largă de 
sectoare interconectate și necesită abordări 
de mai multe tipuri.

asupra sistemelor de producție primară 
(agricultură, silvicultură, piscicultură și 
acvacultură) și cu necesitatea de a asigura o 
aprovizionare cu alimente durabile și 
sigure pentru europeni și pentru o populație 
mondială în creștere. Se estimează că este 
necesară o creștere cu 70 % a 
aprovizionării cu alimente la nivel mondial 
pentru a hrăni o populație de 9 miliarde la 
nivelul mondial până în 2050. Această 
urgență alimentară nu justifică actualul 
dezechilibru dintre producțiile naționale 
deseori excedentare și creșterea regulată a 
importurilor de produse alimentare și nici 
nu explică complexitatea din ce în ce mai 
mare a rețelei alimentare mondiale. În 
consecință, este foarte important ca 
Uniunea Europeană să aibă un control 
mai bun asupra circuitelor de 
aprovizionare, ținând seama cu prioritate 
de ciclurile sezoniere, de originea 
produselor și de trasabilitatea produselor 
alimentare. Agricultura generează 
aproximativ 10 % din emisiile de gaze cu 
efect de seră din Uniune și deși emisiile 
provenite din agricultură sunt în scădere în 
Europa, se estimează că vor crește cu până 
la 20 % până în 2030. Mai mult, Europa va 
trebui să asigure o aprovizionare suficientă 
cu materii prime, energie și produse 
industriale, în condițiile diminuării 
resurselor de carbon fosil (se preconizează 
că producția de petrol și gaz lichid va 
scădea cu aproximativ 60 % până în 2050), 
menținându-și în același timp 
competitivitatea. Deșeurile biologice 
(estimate la peste 138 de milioane de tone 
pe an la nivelul Uniunii, din care peste 40 
% sunt în depozite de deșeuri) reprezintă o 
problemă foarte mare și implică costuri 
uriașe, în pofida valorii sale adăugate 
potențiale mari. De exemplu, aproximativ 
30 % din toate alimentele produse în țările 
dezvoltate sunt aruncate. Sunt necesare 
schimbări majore pentru a reduce această 
cantitate cu 50 % până în 203026 la nivelul 
Uniunii. În plus, frontierele naționale nu 
pot împiedica răspândirea dăunătorilor și 
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bolilor plantelor și animalelor, inclusiv a 
zoonozelor și a agenților patogeni din 
alimente. Odată cu necesitatea unor măsuri 
eficace de prevenire la nivel național, 
acțiunea la nivelul Uniunii este esențială 
pentru controlul ultim și funcționarea 
efectivă a pieței unice. Provocarea este 
complexă, afectează o gamă largă de 
sectoare interconectate și necesită abordări 
de mai multe tipuri.

Or. fr

Justificare

Unul dintre obiectivele esențiale ale Uniunii Europene este îmbunătățirea trasabilității 
produselor alimentare, pentru a se identifica mai ușor originea intoxicațiilor alimentare și a 
evita întârzierile în stabilirea sursei de contaminare. Exemplul crizei sanitare „Escherichia 
coli”, care a survenit în Germania în iunie 2011, este deosebit de relevant. 

Amendamentul 1369
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2,1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În următoarele decenii, Europa se va 
confrunta cu o concurență crescută pentru 
resurse naturale limitate și finite, cu 
efectele schimbărilor climatice, în special 
asupra sistemelor de producție primară 
(agricultură, silvicultură, piscicultură și 
acvacultură) și cu necesitatea de a asigura o 
aprovizionare cu alimente durabile și 
sigure pentru europeni și pentru o populație 
mondială în creștere. Se estimează că este 
necesară o creștere cu 70 % a 
aprovizionării cu alimente la nivel mondial 
pentru a hrăni o populație de 9 miliarde la 
nivelul mondial până în 2050. Agricultura 
generează aproximativ 10 % din emisiile 
de gaze cu efect de seră din Uniune și deși 
emisiile provenite din agricultură sunt în 
scădere în Europa, se estimează că vor 

În următoarele decenii, Europa se va
confrunta cu o concurență crescută pentru 
resurse naturale limitate și finite, cu 
efectele schimbărilor climatice, în special 
asupra sistemelor de producție primară 
(agricultură, silvicultură, piscicultură și 
acvacultură) și cu necesitatea de a asigura o 
aprovizionare cu alimente durabile, 
accesibile, nutritive și sigure, pentru 
europeni și pentru o populație mondială în 
creștere. Se estimează că este necesară o 
creștere cu 70 % a aprovizionării cu 
alimente la nivel mondial pentru a hrăni o 
populație de 9 miliarde la nivelul mondial 
până în 2050. Agricultura generează 
aproximativ 10 % din emisiile de gaze cu 
efect de seră din Uniune și deși emisiile 
provenite din agricultură sunt în scădere în 
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crește cu până la 20 % până în 2030. Mai 
mult, Europa va trebui să asigure o 
aprovizionare suficientă cu materii prime, 
energie și produse industriale, în condițiile 
diminuării resurselor de carbon fosil (se 
preconizează că producția de petrol și gaz 
lichid va scădea cu aproximativ 60 % până 
în 2050), menținându-și în același timp 
competitivitatea. Deșeurile biologice 
(estimate la peste 138 de milioane de tone 
pe an la nivelul Uniunii, din care peste 40 
% sunt în depozite de deșeuri) reprezintă o 
problemă foarte mare și implică costuri 
uriașe, în pofida valorii sale adăugate 
potențiale mari. De exemplu, aproximativ 
30 % din toate alimentele produse în țările 
dezvoltate sunt aruncate. Sunt necesare 
schimbări majore pentru a reduce această 
cantitate cu 50 % până în 203026 la nivelul 
Uniunii. În plus, frontierele naționale nu 
pot împiedica răspândirea dăunătorilor și 
bolilor plantelor și animalelor, inclusiv a 
zoonozelor și a agenților patogeni din 
alimente. Odată cu necesitatea unor măsuri 
eficace de prevenire la nivel național, 
acțiunea la nivelul Uniunii este esențială 
pentru controlul ultim și funcționarea 
efectivă a pieței unice. Provocarea este 
complexă, afectează o gamă largă de 
sectoare interconectate și necesită abordări 
de mai multe tipuri.

Europa, se estimează că vor crește cu până 
la 20 % până în 2030. Mai mult, Europa va 
trebui să asigure o aprovizionare suficientă 
cu materii prime, apă, energie și produse 
industriale, în condițiile diminuării 
resurselor de carbon fosil și a altor resurse
(se preconizează că producția de petrol și 
gaz lichid va scădea cu aproximativ 60 % 
până în 2050), menținându-și în același 
timp competitivitatea. Deșeurile biologice 
(estimate la peste 138 de milioane de tone 
pe an la nivelul Uniunii, din care peste 40 
% sunt în depozite de deșeuri) reprezintă o 
problemă foarte mare și implică costuri 
uriașe, în pofida valorii sale adăugate 
potențiale mari. De exemplu, aproximativ 
30 % din toate alimentele produse în țările 
dezvoltate sunt aruncate. Sunt necesare 
schimbări majore pentru a reduce această 
cantitate cu 50 % până în 203026 la nivelul 
Uniunii. În plus, frontierele naționale nu 
pot împiedica răspândirea dăunătorilor și 
bolilor plantelor și animalelor, inclusiv a 
zoonozelor și a agenților patogeni din 
alimente. Odată cu necesitatea unor măsuri 
eficace de prevenire la nivel național, 
acțiunea la nivelul Uniunii este esențială 
pentru controlul ultim și funcționarea 
efectivă a pieței unice. Provocarea este 
complexă, afectează o gamă largă de 
sectoare interconectate și necesită abordări 
de mai multe tipuri.

Or. en

Amendamentul 1370
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2,1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În următoarele decenii, Europa se va 
confrunta cu o concurență crescută pentru 
resurse naturale limitate și finite, cu 

În următoarele decenii, Europa se va
confrunta cu o concurență crescută pentru 
resurse naturale limitate și finite, cu 
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efectele schimbărilor climatice, în special 
asupra sistemelor de producție primară 
(agricultură, silvicultură, piscicultură și 
acvacultură) și cu necesitatea de a asigura o 
aprovizionare cu alimente durabile și 
sigure pentru europeni și pentru o populație 
mondială în creștere. Se estimează că este 
necesară o creștere cu 70 % a 
aprovizionării cu alimente la nivel mondial 
pentru a hrăni o populație de 9 miliarde la 
nivelul mondial până în 2050. Agricultura 
generează aproximativ 10 % din emisiile 
de gaze cu efect de seră din Uniune și deși 
emisiile provenite din agricultură sunt în 
scădere în Europa, se estimează că vor 
crește cu până la 20 % până în 2030. Mai 
mult, Europa va trebui să asigure o 
aprovizionare suficientă cu materii prime, 
energie și produse industriale, în condițiile 
diminuării resurselor de carbon fosil (se 
preconizează că producția de petrol și gaz 
lichid va scădea cu aproximativ 60 % până 
în 2050), menținându-și în același timp 
competitivitatea. Deșeurile biologice 
(estimate la peste 138 de milioane de tone 
pe an la nivelul Uniunii, din care peste 40 
% sunt în depozite de deșeuri) reprezintă o 
problemă foarte mare și implică costuri 
uriașe, în pofida valorii sale adăugate 
potențiale mari. De exemplu, aproximativ 
30 % din toate alimentele produse în țările 
dezvoltate sunt aruncate. Sunt necesare 
schimbări majore pentru a reduce această 
cantitate cu 50 % până în 203026 la nivelul 
Uniunii. În plus, frontierele naționale nu 
pot împiedica răspândirea dăunătorilor și 
bolilor plantelor și animalelor, inclusiv a 
zoonozelor și a agenților patogeni din 
alimente. Odată cu necesitatea unor măsuri 
eficace de prevenire la nivel național, 
acțiunea la nivelul Uniunii este esențială 
pentru controlul ultim și funcționarea 
efectivă a pieței unice. Provocarea este 
complexă, afectează o gamă largă de 
sectoare interconectate și necesită abordări 
de mai multe tipuri.

efectele schimbărilor climatice, în special 
asupra sistemelor de producție primară 
(agricultură, silvicultură, piscicultură și 
acvacultură) și cu necesitatea de a asigura o 
aprovizionare cu alimente durabile și 
sigure pentru europeni și pentru o populație 
mondială în creștere. Se estimează că este 
necesară o creștere cu 70 % a 
aprovizionării cu alimente la nivel mondial 
pentru a hrăni o populație de 9 miliarde la 
nivelul mondial până în 2050. Agricultura 
generează aproximativ 10 % din emisiile 
de gaze cu efect de seră din Uniune și deși 
emisiile provenite din agricultură sunt în 
scădere în Europa, se estimează că vor 
crește cu până la 20 % până în 2030. Mai 
mult, Europa va trebui să asigure o 
aprovizionare suficientă cu materii prime, 
resurse de apă curată, energie și produse 
industriale, în condițiile diminuării 
resurselor de carbon fosil (se preconizează 
că producția de petrol și gaz lichid va 
scădea cu aproximativ 60 % până în 2050), 
menținându-și în același timp 
competitivitatea. Deșeurile biologice 
(estimate la peste 138 de milioane de tone 
pe an la nivelul Uniunii, din care peste 40 
% sunt în depozite de deșeuri) reprezintă o 
problemă foarte mare și implică costuri 
uriașe, în pofida valorii sale adăugate 
potențiale mari. De exemplu, aproximativ 
30 % din toate alimentele produse în țările 
dezvoltate sunt aruncate. Sunt necesare 
schimbări majore pentru a reduce această 
cantitate cu 50 % până în 203026 la nivelul 
Uniunii. În plus, frontierele naționale nu 
pot împiedica răspândirea dăunătorilor și 
bolilor plantelor și animalelor, inclusiv a 
zoonozelor și a agenților patogeni din 
alimente. Odată cu necesitatea unor măsuri 
eficace de prevenire la nivel național, 
acțiunea la nivelul Uniunii este esențială 
pentru controlul ultim și funcționarea 
efectivă a pieței unice. Provocarea este 
complexă, afectează o gamă largă de 
sectoare interconectate și necesită abordări 
de mai multe tipuri.
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Amendamentul 1371
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2,1 – paragraful 2
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 1 – subpunctul 2,1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În următoarele decenii, Europa se va 
confrunta cu o concurență crescută pentru 
resurse naturale limitate și finite, cu 
efectele schimbărilor climatice, în special 
asupra sistemelor de producție primară 
(agricultură, silvicultură, piscicultură și 
acvacultură) și cu necesitatea de a asigura o 
aprovizionare cu alimente durabile și 
sigure pentru europeni și pentru o populație 
mondială în creștere. Se estimează că este 
necesară o creștere cu 70 % a 
aprovizionării cu alimente la nivel mondial 
pentru a hrăni o populație de 9 miliarde la 
nivelul mondial până în 2050. Agricultura 
generează aproximativ 10 % din emisiile 
de gaze cu efect de seră din Uniune și deși 
emisiile provenite din agricultură sunt în 
scădere în Europa, se estimează că vor 
crește cu până la 20 % până în 2030. Mai 
mult, Europa va trebui să asigure o 
aprovizionare suficientă cu materii prime, 
energie și produse industriale, în condițiile 
diminuării resurselor de carbon fosil (se 
preconizează că producția de petrol și gaz 
lichid va scădea cu aproximativ 60 % până 
în 2050), menținându-și în același timp 
competitivitatea. Deșeurile biologice 
(estimate la peste 138 de milioane de tone 
pe an la nivelul Uniunii, din care peste 40 
% sunt în depozite de deșeuri) reprezintă o 
problemă foarte mare și implică costuri 
uriașe, în pofida valorii sale adăugate 
potențiale mari. De exemplu, aproximativ 
30 % din toate alimentele produse în țările 

În următoarele decenii, Europa se va 
confrunta cu o concurență crescută pentru 
resurse naturale limitate și finite, cu 
efectele schimbărilor climatice, în special 
asupra sistemelor de producție primară 
(agricultură, silvicultură, piscicultură și 
acvacultură) și cu necesitatea de a asigura o 
aprovizionare cu alimente durabile și 
sigure pentru europeni și pentru o populație 
mondială în creștere. Se estimează că este 
necesară o creștere cu 70 % a 
aprovizionării cu alimente la nivel mondial 
pentru a hrăni o populație de 9 miliarde la 
nivelul mondial până în 2050. Agricultura 
generează aproximativ 10 % din emisiile 
de gaze cu efect de seră din Uniune și deși 
emisiile provenite din agricultură sunt în 
scădere în Europa, se estimează că vor 
crește cu până la 20 % până în 2030. Mai 
mult, Europa va trebui să asigure o 
aprovizionare suficientă cu materii prime, 
resurse de apă curată, energie și produse 
industriale, în condițiile diminuării 
resurselor de carbon fosil (se preconizează 
că producția de petrol și gaz lichid va 
scădea cu aproximativ 60 % până în 2050), 
menținându-și în același timp 
competitivitatea. Deșeurile biologice 
(estimate la peste 138 de milioane de tone 
pe an la nivelul Uniunii, din care peste 40 
% sunt în depozite de deșeuri) reprezintă o 
problemă foarte mare și implică costuri 
uriașe, în pofida valorii sale adăugate 
potențiale mari. De exemplu, aproximativ 
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dezvoltate sunt aruncate. Sunt necesare 
schimbări majore pentru a reduce această 
cantitate cu 50 % până în 203026 la nivelul 
Uniunii. În plus, frontierele naționale nu 
pot împiedica răspândirea dăunătorilor și 
bolilor plantelor și animalelor, inclusiv a 
zoonozelor și a agenților patogeni din 
alimente. Odată cu necesitatea unor măsuri 
eficace de prevenire la nivel național, 
acțiunea la nivelul Uniunii este esențială 
pentru controlul ultim și funcționarea 
efectivă a pieței unice. Provocarea este 
complexă, afectează o gamă largă de 
sectoare interconectate și necesită abordări 
de mai multe tipuri.

30 % din toate alimentele produse în țările 
dezvoltate sunt aruncate. Sunt necesare 
schimbări majore pentru a reduce această 
cantitate cu 50 % până în 203026 la nivelul 
Uniunii. În plus, frontierele naționale nu 
pot împiedica răspândirea dăunătorilor și 
bolilor plantelor și animalelor, inclusiv a 
zoonozelor și a agenților patogeni din 
alimente. Odată cu necesitatea unor măsuri 
eficace de prevenire la nivel național, 
acțiunea la nivelul Uniunii este esențială 
pentru controlul ultim și funcționarea 
efectivă a pieței unice. Provocarea este 
complexă, afectează o gamă largă de 
sectoare interconectate și necesită abordări 
de mai multe tipuri.

Or. en

Amendamentul 1372
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2,1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt necesare din ce în ce mai multe 
resurse biologice pentru a satisface cererea 
pieței pentru o aprovizionare cu alimente 
sigure și sănătoase, cu biomateriale, 
biocombustibili și bioproduse, de la 
produse de consum la produse chimice în 
vrac. Cu toate acestea, capacitățile 
ecosistemelor terestre și acvatice necesare 
pentru producerea lor sunt limitate, 
existând în același timp revendicări 
concurente pentru utilizarea lor, care 
adesea nu sunt gestionate în mod optim, 
așa cum o demonstrează, de exemplu, 
diminuarea gravă a conținutului de carbon 
din sol și a fertilității acestuia. Există un 
domeniu insuficient utilizat pentru 
promovarea serviciilor adresate 
ecosistemelor, pentru terenuri agricole, 

Sunt necesare din ce în ce mai multe 
resurse biologice pentru a satisface cererea 
pieței pentru o aprovizionare cu alimente 
sigure și sănătoase, cu biomateriale, 
biocombustibili și bioproduse, de la 
produse de consum la produse chimice în 
vrac. Cu toate acestea, capacitățile 
ecosistemelor terestre și acvatice necesare 
pentru producerea lor sunt limitate, 
existând în același timp revendicări 
concurente pentru utilizarea lor, care 
adesea nu sunt gestionate în mod optim, 
așa cum o demonstrează, de exemplu, 
diminuarea gravă a conținutului de carbon 
din sol și a fertilității acestuia și în 
reducerea drastică a resurselor piscicole. 
Există un domeniu insuficient utilizat 
pentru promovarea serviciilor adresate 
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păduri, ape marine și ape dulci, prin 
integrarea obiectivelor agronomice și de 
mediu în producția durabilă.

ecosistemelor, pentru terenuri agricole, 
păduri, ape marine și ape dulci, prin 
integrarea obiectivelor agronomice și de 
mediu în producția durabilă și pescuitul 
durabil al stocurilor de pește sălbatic.

Or. en

Amendamentul 1373
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2,1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt necesare din ce în ce mai multe 
resurse biologice pentru a satisface cererea 
pieței pentru o aprovizionare cu alimente 
sigure și sănătoase, cu biomateriale, 
biocombustibili și bioproduse, de la 
produse de consum la produse chimice în 
vrac. Cu toate acestea, capacitățile 
ecosistemelor terestre și acvatice necesare 
pentru producerea lor sunt limitate, 
existând în același timp revendicări 
concurente pentru utilizarea lor, care 
adesea nu sunt gestionate în mod optim, 
așa cum o demonstrează, de exemplu, 
diminuarea gravă a conținutului de carbon 
din sol și a fertilității acestuia. Există un 
domeniu insuficient utilizat pentru 
promovarea serviciilor adresate 
ecosistemelor, pentru terenuri agricole, 
păduri, ape marine și ape dulci, prin 
integrarea obiectivelor agronomice și de 
mediu în producția durabilă.

Sunt necesare din ce în ce mai multe 
resurse biologice pentru a satisface cererea 
pieței pentru o aprovizionare cu alimente 
sigure și sănătoase, cu biomateriale, 
biocombustibili și bioproduse, de la 
produse de consum la produse chimice în 
vrac. Cu toate acestea, capacitățile 
ecosistemelor terestre și acvatice necesare 
pentru producerea lor sunt limitate, 
existând în același timp revendicări 
concurente pentru utilizarea lor, care 
adesea nu sunt gestionate în mod optim, 
așa cum o demonstrează, de exemplu, 
diminuarea gravă a conținutului de carbon 
din sol și a fertilității acestuia. Există un 
domeniu insuficient utilizat pentru 
promovarea serviciilor adresate 
ecosistemelor, pentru terenuri agricole, 
păduri, ape marine și ape dulci, prin 
integrarea obiectivelor agronomice și de 
mediu în producția durabilă și sigură.

Or. en

Amendamentul 1374
Giles Chichester, Vicky Ford
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2,1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Potențialul resurselor biologice și al 
ecosistemelor ar putea fi utilizat într-un 
mod mult mai durabil, mai eficient și mai 
integrat. De exemplu, potențialul biomasei 
din păduri și fluxurile de deșeuri provenind 
din agricultură, acvacultură, industrie și 
servicii municipale de utilități ar putea fi 
mai bine folosit.

Potențialul resurselor biologice și al 
ecosistemelor ar putea fi utilizat într-un 
mod mult mai durabil, mai eficient și mai 
integrat. De exemplu, potențialul biomasei 
din agricultură, păduri și fluxurile de 
deșeuri provenind din agricultură, 
acvacultură, industrie și servicii municipale 
de utilități ar putea fi mai bine folosit.

Or. en

Amendamentul 1375
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2,1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Potențialul resurselor biologice și al 
ecosistemelor ar putea fi utilizat într-un 
mod mult mai durabil, mai eficient și mai 
integrat. De exemplu, potențialul biomasei 
din păduri și fluxurile de deșeuri provenind 
din agricultură, acvacultură, industrie și 
servicii municipale de utilități ar putea fi 
mai bine folosit.

Potențialul resurselor biologice și al 
ecosistemelor ar putea fi utilizat într-un 
mod mult mai durabil, mai eficient și mai 
integrat. De exemplu, potențialul biomasei 
din agricultură, păduri și fluxurile de 
deșeuri provenind din agricultură, 
acvacultură, industrie și servicii municipale 
de utilități ar putea fi mai bine folosit.

Or. en

Amendamentul 1376
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo 
Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2,1 – paragraful 4



AM\907849RO.doc 59/183 PE492.789v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Potențialul resurselor biologice și al 
ecosistemelor ar putea fi utilizat într-un 
mod mult mai durabil, mai eficient și mai 
integrat. De exemplu, potențialul biomasei 
din păduri și fluxurile de deșeuri provenind 
din agricultură, acvacultură, industrie și 
servicii municipale de utilități ar putea fi 
mai bine folosit.

Potențialul resurselor biologice și al 
ecosistemelor ar putea fi utilizat într-un 
mod mult mai durabil, mai eficient și mai 
integrat. De exemplu, potențialul biomasei 
din agricultură, păduri și fluxurile de 
deșeuri provenind din agricultură, 
acvacultură, industrie și servicii municipale 
de utilități ar putea fi mai bine folosit.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se precizeze că agricultura are un mare potențial de producție durabilă și de 
utilizare a biomasei, datorită culturilor dedicate, dezvoltării de plante cu caracteristici 
integrate și utilizării în cascadă a recoltelor.

Amendamentul 1377
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,1 – paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Crearea unui lanț de producție cu un 
nivel redus de deșeuri, capabil să asigure 
aprovizionarea cu alimente în contextul 
schimbărilor climatice și al creșterii 
demografice, se poate realiza prin sisteme 
de gestionare îmbunătățite care să 
utilizeze cât mai puțini factori de
producție la nivel terestru/marin și de-a 
lungul lanțului de aprovizionare. 
Cunoștințele colective ale agricultorilor 
cu privire la resursele naturale, procesele 
ecologice și calitatea produselor pot fi 
utilizate ca bază pentru a reduce la 
minimum dependența de factorii externi. 
Lanțurile agroalimentare mai scurte, 
bazate pe încrederea consumatorilor și o 
mai mare proximitate față de producători, 
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reprezintă, de asemenea, lanțuri de 
producție cu nivel redus de deșeuri, 
răspunzând în același timp cererii 
consumatorilor pentru alimente de înaltă 
calitate și luând în considerare 
bunăstarea animalelor.

Or. en

Amendamentul 1378
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2,1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În esență, este necesară o tranziție către o 
utilizare optimă și regenerabilă a resurselor 
biologice și către sisteme durabile de 
producție primară și de prelucrare care pot 
produce mai multe alimente și alte 
bioproduse cu resurse, impact asupra 
mediului și emisii de gaze cu efect de seră 
minime, către servicii îmbunătățite adresate 
ecosistemelor, către eliminarea deșeurilor 
și valori societale adecvate. Un efort critic 
de cercetare și inovare interconectate 
reprezintă un element-cheie pentru ca acest 
lucru să devină realitate, în Europa și în
afara ei.

În esență, este necesară o tranziție către o 
utilizare optimă și regenerabilă a resurselor 
biologice și către sisteme durabile de 
producție primară și de prelucrare care pot 
produce mai multe alimente și alte 
bioproduse cu resurse, impact asupra
mediului și emisii de gaze cu efect de seră 
minime, către servicii îmbunătățite adresate 
ecosistemelor, către eliminarea deșeurilor 
și valori societale adecvate. Un efort critic 
de cercetare și inovare interconectate 
reprezintă un element-cheie pentru ca acest 
lucru să devină realitate, în Europa și în 
afara ei. Un număr considerabil de dovezi 
științifice recunoscute demonstrează în 
prezent legătura dintre degradarea bazei 
de resurse naturale, inclusiv a 
biodiversității, și funcționarea 
ecosistemelor naturale și seminaturale în 
ceea ce privește furnizarea de servicii 
esențiale pentru societate, și analizează 
soluțiile sugerate ca urmare a acestor 
studii științifice. Obiectivul este instituirea 
unor sisteme de producție alimentară 
care, în loc să degradeze resursele 
naturale de care depind, să întărească, să 
consolideze și să alimenteze baza de 
resurse, ceea ce ar permite generarea unei 
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bogății durabile. 

Or. en

Amendamentul 1379
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2,1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În esență, este necesară o tranziție către o 
utilizare optimă și regenerabilă a resurselor 
biologice și către sisteme durabile de 
producție primară și de prelucrare care pot 
produce mai multe alimente și alte 
bioproduse cu resurse, impact asupra 
mediului și emisii de gaze cu efect de seră 
minime, către servicii îmbunătățite adresate 
ecosistemelor, către eliminarea deșeurilor 
și valori societale adecvate. Un efort critic 
de cercetare și inovare interconectate 
reprezintă un element-cheie pentru ca acest 
lucru să devină realitate, în Europa și în 
afara ei.

În esență, este necesară o tranziție către o 
utilizare optimă și regenerabilă a resurselor 
biologice și către sisteme durabile de 
producție primară și de prelucrare care pot 
produce mai multe alimente și alte 
bioproduse cu resurse, impact asupra 
mediului și emisii de gaze cu efect de seră 
minime, către servicii îmbunătățite adresate 
ecosistemelor, către eliminarea deșeurilor 
și valori societale adecvate. Un efort critic 
de cercetare și inovare interconectate 
reprezintă un element-cheie pentru ca acest 
lucru să devină realitate, în Europa și în 
afara ei. În acest scop și în special în ceea 
ce privește colaborarea și crearea de 
legături între cercetători și inovatori, 
trebuie luate în considerare 
circumstanțele specifice ale regiunilor 
ultraperiferice.

Or. pt

Justificare

Așa cum s-a menționat în comunicarea generală privind Orizont 2000 (COM(2011)0808), 
trebuie luate în considerare circumstanțele specifice ale regiunilor ultraperiferice, îndeosebi 
în ceea ce privește colaborarea și crearea de legături între cercetători și inovatori.

Amendamentul 1380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2,1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În esență, este necesară o tranziție către o 
utilizare optimă și regenerabilă a resurselor 
biologice și către sisteme durabile de 
producție primară și de prelucrare care pot 
produce mai multe alimente și alte 
bioproduse cu resurse, impact asupra 
mediului și emisii de gaze cu efect de seră 
minime, către servicii îmbunătățite adresate 
ecosistemelor, către eliminarea deșeurilor 
și valori societale adecvate. Un efort critic 
de cercetare și inovare interconectate 
reprezintă un element-cheie pentru ca acest 
lucru să devină realitate, în Europa și în 
afara ei.

În esență, este necesară o tranziție către o 
utilizare optimă și regenerabilă a resurselor 
biologice și către sisteme durabile de 
producție primară și de prelucrare care pot 
produce mai multe alimente și alte 
bioproduse cu resurse, impact asupra 
mediului și emisii de gaze cu efect de seră 
minime, către servicii îmbunătățite adresate 
ecosistemelor, către eliminarea deșeurilor 
și valori societale adecvate. Trebuie 
înțelese mai bine și dezvoltate reacțiile la 
modul în care generăm, distribuim, 
comercializăm, consumăm și 
reglementăm produsele alimentare. Un 
efort critic de cercetare și inovare 
interconectate reprezintă un element-cheie 
pentru ca acest lucru să devină realitate, în 
Europa și în afara ei.

Or. en

Amendamentul 1381
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2,1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În esență, este necesară o tranziție către o 
utilizare optimă și regenerabilă a resurselor 
biologice și către sisteme durabile de 
producție primară și de prelucrare care pot 
produce mai multe alimente și alte 
bioproduse cu resurse, impact asupra 
mediului și emisii de gaze cu efect de seră 
minime, către servicii îmbunătățite adresate 
ecosistemelor, către eliminarea deșeurilor 
și valori societale adecvate. Un efort critic 
de cercetare și inovare interconectate 
reprezintă un element-cheie pentru ca acest 

În esență, este necesară o tranziție către o 
utilizare optimă și regenerabilă a resurselor 
biologice și către sisteme durabile de 
producție primară și de prelucrare care pot 
produce mai multe alimente, fibre și alte 
bioproduse cu resurse, impact asupra 
mediului și emisii de gaze cu efect de seră 
minime, către servicii îmbunătățite adresate 
ecosistemelor, către eliminarea deșeurilor 
și valori societale adecvate. Un efort critic 
de cercetare și inovare interconectate 
reprezintă un element-cheie pentru ca acest 
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lucru să devină realitate, în Europa și în 
afara ei.

lucru să devină realitate, în Europa și în 
afara ei.

Or. en

Amendamentul 1382
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,1 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Forumul de evaluare internațională a 
cunoștințelor, științei și tehnologiei 
agricole pentru dezvoltare (IAASTD), 
inițiat de Banca Mondială, în parteneriat 
deschis cu un grup de factori interesați 
format din organizații precum FAO, 
GEF, UNDP, UNEP, UNESCO, Banca 
Mondială și OMS, și după consultări 
ample științifice la nivel mondial, a 
elaborat un răspuns strategic global și o 
foaie de parcurs, care ar trebui să 
constituie principiul orientativ pentru 
formularea unui răspuns al UE la 
provocările privind 
conceperea/introducerea unor sisteme de 
producție și aprovizionare alimentară 
care să nu degradeze baza de resurse. 

Or. en

Amendamentul 1383
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2,2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O bioeconomie europeană pe deplin O bioeconomie europeană pe deplin 
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funcțională, care să acopere producția 
durabilă de resurse regenerabile din mediul 
terestru și acvatic și conversia acestora în 
produse alimentare, bioproduse și 
bioenergie, precum și în bunurile publice 
aferente, va genera o valoare adăugată 
europeană mai mare. Gestionat în mod 
durabil, acest tip de economie poate reduce 
amprenta asupra mediului a producției 
primare și a lanțului de aprovizionare în 
ansamblu. Bioeconomia poate crește 
competitivitatea acestora și asigura locuri 
de muncă și oportunități de afaceri pentru 
dezvoltarea rurală și a zonelor de coastă. 
Provocările legate de securitatea 
alimentară, agricultura durabilă și 
bioeconomia generală au o dimensiune 
europeană și mondială. Acțiunile la nivelul 
Uniunii sunt esențiale pentru a reuni 
grupurile ca să atingă extinderea și masa 
critică necesare pentru a completa 
eforturile depuse de un stat membru singur 
sau de grupuri de state membre. O 
abordare care are în vedere toți actorii 
implicați va asigura interacțiunile necesare 
benefice la toate nivelurile între cercetători, 
întreprinderi, agricultori/producători, 
consultanți și utilizatori finali. Abordarea 
la nivelul Uniunii este, de asemenea, 
necesară pentru a asigura coerența în 
soluționarea acestor provocări pentru toate 
sectoarele și în corelare strânsă cu politicile 
relevante ale Uniunii. Coordonarea 
cercetării și inovării la nivelul Uniunii va 
stimula și va contribui la accelerarea 
schimbărilor necesare în întreaga Uniune.

funcțională, care să acopere producția 
durabilă de resurse regenerabile din mediul 
terestru și acvatic și conversia acestora în 
produse alimentare, bioproduse și 
bioenergie, precum și în bunurile publice 
aferente, va genera o valoare adăugată 
europeană mai mare. Gestionat în mod 
durabil, acest tip de economie poate reduce 
amprenta asupra mediului a producției 
primare și a lanțului de aprovizionare în 
ansamblu. Bioeconomia poate crește 
competitivitatea acestora și asigura locuri 
de muncă și oportunități de afaceri pentru 
dezvoltarea rurală și a zonelor de coastă. 
Cu toate acestea, niciun sistem de 
generare a bogăției nu poate fi competitiv 
dacă antrenează degradarea bazei sale de 
resurse, de aici decurgând necesitatea 
unor sisteme cu adevărat durabile de 
exploatare a proceselor naturale. În 
paralel cu funcțiile orientate către piață, 
bioeconomia susține, de asemenea, o serie 
largă de funcții legate de producția de 
bunuri publice, care ar trebui menținute 
pentru a asigura continuarea furnizării 
serviciilor esențiale pentru societate, care 
nu sunt în prezent răsplătite de piață: 
peisajele agricole și forestiere, 
biodiversitatea suprafețelor agricole și 
forestiere, disponibilitatea și calitatea 
apei, funcționalitatea solului, stabilitatea 
climatică, calitatea aerului și rezistența la 
inundații și incendii. Provocările legate de 
securitatea alimentară, agricultura durabilă 
și bioeconomia generală au o dimensiune 
europeană și mondială. Acțiunile la nivelul 
Uniunii sunt esențiale pentru a reuni 
grupurile ca să atingă extinderea și masa 
critică necesare pentru a completa 
eforturile depuse de un stat membru singur 
sau de grupuri de state membre. O 
abordare care are în vedere toți actorii 
implicați va asigura interacțiunile necesare 
benefice la toate nivelurile între cercetători, 
întreprinderi, agricultori/producători, 
consultanți, consumatori și utilizatori 
finali. Abordarea la nivelul Uniunii este, de 
asemenea, necesară pentru a asigura 
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coerența în soluționarea acestor provocări 
pentru toate sectoarele și în corelare strânsă 
cu politicile relevante ale Uniunii. 
Coordonarea cercetării și inovării la nivelul 
Uniunii va stimula și va contribui la 
accelerarea schimbărilor necesare în 
întreaga Uniune.

Or. en

Amendamentul 1384
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2,2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O bioeconomie europeană pe deplin 
funcțională, care să acopere producția 
durabilă de resurse regenerabile din mediul 
terestru și acvatic și conversia acestora în 
produse alimentare, bioproduse și 
bioenergie, precum și în bunurile publice 
aferente, va genera o valoare adăugată
europeană mai mare. Gestionat în mod 
durabil, acest tip de economie poate reduce 
amprenta asupra mediului a producției 
primare și a lanțului de aprovizionare în 
ansamblu. Bioeconomia poate crește 
competitivitatea acestora și asigura locuri 
de muncă și oportunități de afaceri pentru 
dezvoltarea rurală și a zonelor de coastă. 
Provocările legate de securitatea 
alimentară, agricultura durabilă și 
bioeconomia generală au o dimensiune 
europeană și mondială. Acțiunile la nivelul 
Uniunii sunt esențiale pentru a reuni 
grupurile ca să atingă extinderea și masa 
critică necesare pentru a completa 
eforturile depuse de un stat membru singur 
sau de grupuri de state membre. O 
abordare care are în vedere toți actorii 
implicați va asigura interacțiunile necesare 
benefice la toate nivelurile între cercetători, 
întreprinderi, agricultori/producători, 

O bioeconomie europeană pe deplin 
funcțională, care să acopere producția 
durabilă de resurse regenerabile din mediul 
terestru și acvatic și conversia acestora în 
produse alimentare, fibre, bioproduse și 
bioenergie, precum și în servicii 
ecosistemice esențiale, care în prezent nu 
sunt acoperite, va genera o valoare 
adăugată europeană mai mare. Gestionat în 
mod durabil, acest tip de economie poate 
reduce amprenta asupra mediului a 
producției primare și a lanțului de 
aprovizionare în ansamblu. Bioeconomia 
poate crește competitivitatea acestora și 
asigura locuri de muncă și oportunități de 
afaceri pentru dezvoltarea rurală și a 
zonelor de coastă. Provocările legate de 
securitatea alimentară, agricultura durabilă, 
silvicultura și bioeconomia generală au o 
dimensiune europeană și mondială. 
Acțiunile la nivelul Uniunii sunt esențiale 
pentru a reuni grupurile ca să atingă 
extinderea și masa critică necesare pentru a 
completa eforturile depuse de un stat 
membru singur sau de grupuri de state 
membre. O abordare care are în vedere toți 
actorii implicați va asigura interacțiunile 
necesare benefice la toate nivelurile între 
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consultanți și utilizatori finali. Abordarea 
la nivelul Uniunii este, de asemenea, 
necesară pentru a asigura coerența în 
soluționarea acestor provocări pentru toate 
sectoarele și în corelare strânsă cu politicile 
relevante ale Uniunii. Coordonarea 
cercetării și inovării la nivelul Uniunii va 
stimula și va contribui la accelerarea 
schimbărilor necesare în întreaga Uniune.

cercetători, întreprinderi, 
agricultori/producători, consultanți și 
utilizatori finali. Abordarea la nivelul 
Uniunii este, de asemenea, necesară pentru 
a asigura coerența în soluționarea acestor 
provocări pentru toate sectoarele și în 
corelare strânsă cu politicile relevante ale 
Uniunii. Coordonarea cercetării și inovării 
la nivelul Uniunii va stimula și va contribui 
la accelerarea schimbărilor necesare în 
întreaga Uniune.

Or. en

Amendamentul 1385
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2,2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O bioeconomie europeană pe deplin 
funcțională, care să acopere producția 
durabilă de resurse regenerabile din mediul 
terestru și acvatic și conversia acestora în 
produse alimentare, bioproduse și 
bioenergie, precum și în bunurile publice 
aferente, va genera o valoare adăugată 
europeană mai mare. Gestionat în mod 
durabil, acest tip de economie poate reduce 
amprenta asupra mediului a producției 
primare și a lanțului de aprovizionare în 
ansamblu. Bioeconomia poate crește 
competitivitatea acestora și asigura locuri 
de muncă și oportunități de afaceri pentru 
dezvoltarea rurală și a zonelor de coastă. 
Provocările legate de securitatea 
alimentară, agricultura durabilă și 
bioeconomia generală au o dimensiune 
europeană și mondială. Acțiunile la nivelul 
Uniunii sunt esențiale pentru a reuni 
grupurile ca să atingă extinderea și masa 
critică necesare pentru a completa 
eforturile depuse de un stat membru singur 
sau de grupuri de state membre. O 

O bioeconomie europeană pe deplin 
funcțională, care să acopere producția 
durabilă de resurse regenerabile din 
mediile terestre, marine și de apă dulce și 
conversia acestora în produse alimentare, 
bioproduse și bioenergie, precum și în 
bunurile publice aferente, va genera o 
valoare adăugată europeană mai mare. 
Gestionat în mod durabil, acest tip de 
economie poate reduce amprenta asupra 
mediului a producției primare și a lanțului 
de aprovizionare în ansamblu. 
Bioeconomia poate crește competitivitatea 
acestora și asigura locuri de muncă și 
oportunități de afaceri pentru dezvoltarea 
rurală și a zonelor de coastă. Provocările 
legate de securitatea alimentară, agricultura 
durabilă și bioeconomia generală au o 
dimensiune europeană și mondială. 
Acțiunile la nivelul Uniunii sunt esențiale 
pentru a reuni grupurile ca să atingă 
extinderea și masa critică necesare pentru a 
completa eforturile depuse de un stat 
membru singur sau de grupuri de state 
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abordare care are în vedere toți actorii 
implicați va asigura interacțiunile necesare 
benefice la toate nivelurile între cercetători, 
întreprinderi, agricultori/producători, 
consultanți și utilizatori finali. Abordarea 
la nivelul Uniunii este, de asemenea, 
necesară pentru a asigura coerența în 
soluționarea acestor provocări pentru toate 
sectoarele și în corelare strânsă cu politicile 
relevante ale Uniunii. Coordonarea 
cercetării și inovării la nivelul Uniunii va 
stimula și va contribui la accelerarea 
schimbărilor necesare în întreaga Uniune.

membre. O abordare care are în vedere toți 
actorii implicați va asigura interacțiunile 
necesare benefice la toate nivelurile între 
cercetători, întreprinderi, 
agricultori/producători, consultanți și 
utilizatori finali. Abordarea la nivelul 
Uniunii este, de asemenea, necesară pentru 
a asigura coerența în soluționarea acestor 
provocări pentru toate sectoarele și în 
corelare strânsă cu politicile relevante ale 
Uniunii. Coordonarea cercetării și inovării 
la nivelul Uniunii va stimula și va contribui 
la accelerarea schimbărilor necesare în 
întreaga Uniune.

Or. en

Amendamentul 1386
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2,2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O bioeconomie europeană pe deplin 
funcțională, care să acopere producția 
durabilă de resurse regenerabile din mediul 
terestru și acvatic și conversia acestora în 
produse alimentare, bioproduse și 
bioenergie, precum și în bunurile publice 
aferente, va genera o valoare adăugată 
europeană mai mare. Gestionat în mod 
durabil, acest tip de economie poate reduce 
amprenta asupra mediului a producției 
primare și a lanțului de aprovizionare în 
ansamblu. Bioeconomia poate crește 
competitivitatea acestora și asigura locuri 
de muncă și oportunități de afaceri pentru 
dezvoltarea rurală și a zonelor de coastă. 
Provocările legate de securitatea 
alimentară, agricultura durabilă și 
bioeconomia generală au o dimensiune 
europeană și mondială. Acțiunile la nivelul 
Uniunii sunt esențiale pentru a reuni 
grupurile ca să atingă extinderea și masa 

O bioeconomie europeană pe deplin 
funcțională, care să acopere producția 
durabilă de resurse regenerabile din mediul 
terestru și acvatic și conversia acestora în 
produse alimentare, bioproduse și 
bioenergie, precum și în bunurile publice 
aferente, va genera o valoare adăugată 
europeană mai mare. Gestionat în mod 
durabil, acest tip de economie poate reduce 
amprenta asupra mediului a producției 
primare și a lanțului de aprovizionare în 
ansamblu. Bioeconomia poate crește 
competitivitatea acestora, crește 
autosuficiența Europei și asigura locuri de 
muncă și oportunități de afaceri pentru 
dezvoltarea rurală și a zonelor de coastă. 
Provocările legate de securitatea 
alimentară, agricultura durabilă și 
bioeconomia generală au o dimensiune 
europeană și mondială. Acțiunile la nivelul 
Uniunii sunt esențiale pentru a reuni 
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critică necesare pentru a completa 
eforturile depuse de un stat membru singur 
sau de grupuri de state membre. O 
abordare care are în vedere toți actorii 
implicați va asigura interacțiunile necesare 
benefice la toate nivelurile între cercetători, 
întreprinderi, agricultori/producători, 
consultanți și utilizatori finali. Abordarea 
la nivelul Uniunii este, de asemenea, 
necesară pentru a asigura coerența în 
soluționarea acestor provocări pentru toate 
sectoarele și în corelare strânsă cu politicile 
relevante ale Uniunii. Coordonarea 
cercetării și inovării la nivelul Uniunii va 
stimula și va contribui la accelerarea 
schimbărilor necesare în întreaga Uniune.

grupurile ca să atingă extinderea și masa 
critică necesare pentru a completa 
eforturile depuse de un stat membru singur 
sau de grupuri de state membre. O 
abordare care are în vedere toți actorii 
implicați va asigura interacțiunile necesare 
benefice la toate nivelurile între cercetători, 
întreprinderi, agricultori/producători, 
consultanți și utilizatori finali. Abordarea 
la nivelul Uniunii este, de asemenea, 
necesară pentru a asigura coerența în 
soluționarea acestor provocări pentru toate 
sectoarele și în corelare strânsă cu politicile 
relevante ale Uniunii. Coordonarea 
cercetării și inovării la nivelul Uniunii va 
stimula și va contribui la accelerarea 
schimbărilor necesare în întreaga Uniune.

Or. en

Amendamentul 1387
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2,2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O bioeconomie europeană pe deplin 
funcțională, care să acopere producția 
durabilă de resurse regenerabile din mediul 
terestru și acvatic și conversia acestora în 
produse alimentare, bioproduse și 
bioenergie, precum și în bunurile publice 
aferente, va genera o valoare adăugată 
europeană mai mare. Gestionat în mod 
durabil, acest tip de economie poate reduce 
amprenta asupra mediului a producției 
primare și a lanțului de aprovizionare în 
ansamblu. Bioeconomia poate crește 
competitivitatea acestora și asigura locuri 
de muncă și oportunități de afaceri pentru 
dezvoltarea rurală și a zonelor de coastă. 
Provocările legate de securitatea 
alimentară, agricultura durabilă și 
bioeconomia generală au o dimensiune 

O bioeconomie europeană pe deplin 
funcțională, care să acopere producția 
durabilă și sigură de resurse regenerabile 
din mediul terestru și acvatic și conversia 
acestora în produse alimentare, bioproduse 
și bioenergie, precum și în bunurile publice 
aferente, va genera o valoare adăugată 
europeană mai mare. Gestionat în mod 
durabil, acest tip de economie poate reduce 
amprenta asupra mediului a producției 
primare și a lanțului de aprovizionare în 
ansamblu. Bioeconomia poate crește 
competitivitatea acestora și asigura locuri 
de muncă și oportunități de afaceri pentru 
dezvoltarea rurală și a zonelor de coastă. 
Provocările legate de securitatea 
alimentară, agricultura durabilă și 
bioeconomia generală au o dimensiune 
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europeană și mondială. Acțiunile la nivelul 
Uniunii sunt esențiale pentru a reuni 
grupurile ca să atingă extinderea și masa 
critică necesare pentru a completa 
eforturile depuse de un stat membru singur 
sau de grupuri de state membre. O 
abordare care are în vedere toți actorii 
implicați va asigura interacțiunile necesare 
benefice la toate nivelurile între cercetători, 
întreprinderi, agricultori/producători, 
consultanți și utilizatori finali. Abordarea 
la nivelul Uniunii este, de asemenea, 
necesară pentru a asigura coerența în 
soluționarea acestor provocări pentru toate 
sectoarele și în corelare strânsă cu politicile 
relevante ale Uniunii. Coordonarea 
cercetării și inovării la nivelul Uniunii va 
stimula și va contribui la accelerarea 
schimbărilor necesare în întreaga Uniune.

europeană și mondială. Acțiunile la nivelul 
Uniunii sunt esențiale pentru a reuni 
grupurile ca să atingă extinderea și masa 
critică necesare pentru a completa 
eforturile depuse de un stat membru singur 
sau de grupuri de state membre. O 
abordare care are în vedere toți actorii 
implicați va asigura interacțiunile necesare 
benefice la toate nivelurile între cercetători, 
întreprinderi, agricultori/producători, 
consultanți și utilizatori finali. Abordarea 
la nivelul Uniunii este, de asemenea, 
necesară pentru a asigura coerența în 
soluționarea acestor provocări pentru toate 
sectoarele și în corelare strânsă cu politicile 
relevante ale Uniunii. Coordonarea 
cercetării și inovării la nivelul Uniunii va 
stimula și va contribui la accelerarea 
schimbărilor necesare în întreaga Uniune.

Or. en

Amendamentul 1388
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2,2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O bioeconomie europeană pe deplin 
funcțională, care să acopere producția 
durabilă de resurse regenerabile din mediul 
terestru și acvatic și conversia acestora în 
produse alimentare, bioproduse și 
bioenergie, precum și în bunurile publice 
aferente, va genera o valoare adăugată 
europeană mai mare. Gestionat în mod 
durabil, acest tip de economie poate reduce 
amprenta asupra mediului a producției 
primare și a lanțului de aprovizionare în 
ansamblu. Bioeconomia poate crește 
competitivitatea acestora și asigura locuri 
de muncă și oportunități de afaceri pentru 
dezvoltarea rurală și a zonelor de coastă. 
Provocările legate de securitatea 

O bioeconomie europeană pe deplin 
funcțională, care să acopere producția 
durabilă de resurse regenerabile din mediul 
terestru și acvatic și conversia acestora în 
produse alimentare, furaje, bioproduse și 
bioenergie, precum și în bunurile publice 
aferente, va genera o valoare adăugată 
europeană mai mare. Gestionat în mod 
durabil, acest tip de economie poate reduce 
amprenta asupra mediului a producției 
primare și a lanțului de aprovizionare în 
ansamblu. Bioeconomia poate crește 
competitivitatea acestora și asigura locuri 
de muncă și oportunități de afaceri pentru 
dezvoltarea rurală și a zonelor de coastă. 
Provocările legate de securitatea 
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alimentară, agricultura durabilă și 
bioeconomia generală au o dimensiune 
europeană și mondială. Acțiunile la nivelul 
Uniunii sunt esențiale pentru a reuni 
grupurile ca să atingă extinderea și masa 
critică necesare pentru a completa 
eforturile depuse de un stat membru singur 
sau de grupuri de state membre. O 
abordare care are în vedere toți actorii 
implicați va asigura interacțiunile necesare 
benefice la toate nivelurile între cercetători, 
întreprinderi, agricultori/producători, 
consultanți și utilizatori finali. Abordarea 
la nivelul Uniunii este, de asemenea, 
necesară pentru a asigura coerența în 
soluționarea acestor provocări pentru toate 
sectoarele și în corelare strânsă cu politicile 
relevante ale Uniunii. Coordonarea 
cercetării și inovării la nivelul Uniunii va 
stimula și va contribui la accelerarea 
schimbărilor necesare în întreaga Uniune.

alimentară, agricultura durabilă și 
bioeconomia generală au o dimensiune 
europeană și mondială. Acțiunile la nivelul 
Uniunii sunt esențiale pentru a reuni 
grupurile ca să atingă extinderea și masa 
critică necesare pentru a completa 
eforturile depuse de un stat membru singur 
sau de grupuri de state membre. O 
abordare care are în vedere toți actorii 
implicați va asigura interacțiunile necesare 
benefice la toate nivelurile între cercetători, 
întreprinderi, agricultori/producători, 
consultanți și utilizatori finali. Abordarea 
la nivelul Uniunii este, de asemenea, 
necesară pentru a asigura coerența în 
soluționarea acestor provocări pentru toate 
sectoarele și în corelare strânsă cu politicile 
relevante ale Uniunii. Coordonarea 
cercetării și inovării la nivelul Uniunii va 
stimula și va contribui la accelerarea 
schimbărilor necesare în întreaga Uniune.

Or. en

Amendamentul 1389
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2,2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O bioeconomie europeană pe deplin 
funcțională, care să acopere producția 
durabilă de resurse regenerabile din mediul 
terestru și acvatic și conversia acestora în 
produse alimentare, bioproduse și 
bioenergie, precum și în bunurile publice 
aferente, va genera o valoare adăugată 
europeană mai mare. Gestionat în mod 
durabil, acest tip de economie poate reduce 
amprenta asupra mediului a producției 
primare și a lanțului de aprovizionare în 
ansamblu. Bioeconomia poate crește 
competitivitatea acestora și asigura locuri 
de muncă și oportunități de afaceri pentru 

O bioeconomie europeană pe deplin 
funcțională, care să acopere producția 
durabilă de resurse regenerabile din mediul 
terestru și acvatic și conversia acestora în 
produse alimentare, furaje, bioproduse și 
bioenergie, precum și în bunurile publice 
aferente, va genera o valoare adăugată 
europeană mai mare. Gestionat în mod 
durabil, acest tip de economie poate reduce 
amprenta asupra mediului a producției 
primare și a lanțului de aprovizionare în 
ansamblu. Bioeconomia poate crește 
competitivitatea acestora și asigura locuri 
de muncă și oportunități de afaceri pentru 



AM\907849RO.doc 71/183 PE492.789v01-00

RO

dezvoltarea rurală și a zonelor de coastă. 
Provocările legate de securitatea 
alimentară, agricultura durabilă și 
bioeconomia generală au o dimensiune 
europeană și mondială. Acțiunile la nivelul 
Uniunii sunt esențiale pentru a reuni 
grupurile ca să atingă extinderea și masa 
critică necesare pentru a completa 
eforturile depuse de un stat membru singur 
sau de grupuri de state membre. O 
abordare care are în vedere toți actorii 
implicați va asigura interacțiunile necesare 
benefice la toate nivelurile între cercetători, 
întreprinderi, agricultori/producători, 
consultanți și utilizatori finali. Abordarea 
la nivelul Uniunii este, de asemenea, 
necesară pentru a asigura coerența în 
soluționarea acestor provocări pentru toate 
sectoarele și în corelare strânsă cu politicile 
relevante ale Uniunii. Coordonarea 
cercetării și inovării la nivelul Uniunii va 
stimula și va contribui la accelerarea 
schimbărilor necesare în întreaga Uniune.

dezvoltarea rurală și a zonelor de coastă. 
Provocările legate de securitatea 
alimentară, agricultura durabilă și 
bioeconomia generală au o dimensiune 
europeană și mondială. Acțiunile la nivelul 
Uniunii sunt esențiale pentru a reuni 
grupurile ca să atingă extinderea și masa 
critică necesare pentru a completa 
eforturile depuse de un stat membru singur 
sau de grupuri de state membre. O 
abordare care are în vedere toți actorii 
implicați va asigura interacțiunile necesare 
benefice la toate nivelurile între cercetători, 
întreprinderi, agricultori/producători, 
consultanți și utilizatori finali. Abordarea 
la nivelul Uniunii este, de asemenea, 
necesară pentru a asigura coerența în 
soluționarea acestor provocări pentru toate 
sectoarele și în corelare strânsă cu politicile 
relevante ale Uniunii. Coordonarea 
cercetării și inovării la nivelul Uniunii va 
stimula și va contribui la accelerarea 
schimbărilor necesare în întreaga Uniune.

Or. en

Amendamentul 1390
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2,2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea și inovarea vor interfera cu un 
spectru larg de politici și de obiective 
conexe ale Uniunii, inclusiv cu politica 
agricolă comună (în special politica de 
dezvoltare rurală) și cu parteneriatul 
european pentru inovare, cu productivitatea 
și dezvoltarea durabilă în agricultură, 
politica comună în domeniul pescuitului, 
politica maritimă integrată, Programul 
european privind schimbările climatice, 
Directiva-cadru privind apa, Directiva-
cadru privind strategia pentru mediul 

Cercetarea și inovarea vor interfera cu un 
spectru larg de politici și de obiective 
conexe ale Uniunii, inclusiv cu politica 
agricolă comună (în special politica de 
dezvoltare rurală) și cu parteneriatul 
european pentru inovare, cu productivitatea 
și dezvoltarea durabilă în agricultură, 
parteneriatul european pentru inovare în 
domeniul apei, politica comună în 
domeniul pescuitului, politica maritimă 
integrată, Programul european privind 
schimbările climatice, Directiva-cadru 
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marin, planul de acțiune în sectorul 
silvicol, strategia tematică pentru protecția 
solului, strategia pentru 2020 a Uniunii 
privind biodiversitatea, planul strategic 
privind tehnologiile energetice, politicile în 
materie de inovare și industriale ale 
Uniunii, politicile privind ajutorul extern și 
în materie de dezvoltare, strategiile privind 
sănătatea plantelor, sănătatea și bunăstarea 
animalelor, cadrele de reglementare pentru 
a proteja mediul, sănătatea și siguranța, 
pentru a promova utilizarea eficientă a 
resurselor și combaterea schimbărilor 
climatice, și pentru a reduce cantitatea de 
deșeuri. O mai bună integrare a cercetării și 
inovării în politicile conexe ale Uniunii va 
îmbunătăți semnificativ creșterea valorii 
lor adăugate europene, va asigura efecte de 
levier, va crește relevanța pentru societate 
și va contribui la dezvoltarea în continuare 
a gestionării durabile a terenurilor, mărilor 
și oceanelor, precum și a piețelor 
bioeconomiei.

privind apa, Directiva-cadru privind 
strategia pentru mediul marin, planul de 
acțiune în sectorul silvicol, strategia 
tematică pentru protecția solului, strategia 
pentru 2020 a Uniunii privind 
biodiversitatea, planul strategic privind 
tehnologiile energetice, politicile în materie 
de inovare și industriale ale Uniunii, 
politicile privind ajutorul extern și în 
materie de dezvoltare, strategiile privind 
sănătatea plantelor, sănătatea și bunăstarea 
animalelor, cadrele de reglementare pentru 
a proteja mediul, sănătatea și siguranța, 
pentru a promova utilizarea eficientă a 
resurselor și combaterea schimbărilor 
climatice, și pentru a reduce cantitatea de 
deșeuri. O mai bună integrare a cercetării și 
inovării în politicile conexe ale Uniunii va 
îmbunătăți semnificativ creșterea valorii 
lor adăugate europene, va asigura efecte de 
levier, va crește relevanța pentru societate 
și va contribui la dezvoltarea în continuare 
a gestionării durabile a terenurilor, mărilor 
și oceanelor, precum și a piețelor 
bioeconomiei.

Or. en

Amendamentul 1391
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2,2 – paragraful 3
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 1 – subpunctul 2,2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea și inovarea vor interfera cu un 
spectru larg de politici și de obiective 
conexe ale Uniunii, inclusiv cu politica 
agricolă comună (în special politica de 
dezvoltare rurală) și cu parteneriatul 
european pentru inovare, cu productivitatea 
și dezvoltarea durabilă în agricultură, 
politica comună în domeniul pescuitului, 

Cercetarea și inovarea vor interfera cu un 
spectru larg de politici și de obiective 
conexe ale Uniunii, inclusiv cu politica 
agricolă comună (în special politica de 
dezvoltare rurală) și cu parteneriatul 
european pentru inovare, cu productivitatea 
și dezvoltarea durabilă în agricultură, 
parteneriatul european pentru inovare în 
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politica maritimă integrată, Programul 
european privind schimbările climatice,
Directiva-cadru privind apa, Directiva-
cadru privind strategia pentru mediul 
marin, planul de acțiune în sectorul 
silvicol, strategia tematică pentru protecția 
solului, strategia pentru 2020 a Uniunii 
privind biodiversitatea, planul strategic 
privind tehnologiile energetice, politicile în 
materie de inovare și industriale ale 
Uniunii, politicile privind ajutorul extern și 
în materie de dezvoltare, strategiile privind 
sănătatea plantelor, sănătatea și bunăstarea 
animalelor, cadrele de reglementare pentru 
a proteja mediul, sănătatea și siguranța, 
pentru a promova utilizarea eficientă a 
resurselor și combaterea schimbărilor 
climatice, și pentru a reduce cantitatea de 
deșeuri. O mai bună integrare a cercetării și 
inovării în politicile conexe ale Uniunii va 
îmbunătăți semnificativ creșterea valorii 
lor adăugate europene, va asigura efecte de 
levier, va crește relevanța pentru societate 
și va contribui la dezvoltarea în continuare 
a gestionării durabile a terenurilor, mărilor 
și oceanelor, precum și a piețelor 
bioeconomiei.

domeniul apei, politica comună în 
domeniul pescuitului, politica maritimă 
integrată, Programul european privind 
schimbările climatice, Directiva-cadru 
privind apa, Directiva-cadru privind 
strategia pentru mediul marin, planul de 
acțiune în sectorul silvicol, strategia 
tematică pentru protecția solului, strategia 
pentru 2020 a Uniunii privind 
biodiversitatea, planul strategic privind 
tehnologiile energetice, politicile în materie 
de inovare și industriale ale Uniunii, 
politicile privind ajutorul extern și în 
materie de dezvoltare, strategiile privind 
sănătatea plantelor, sănătatea și bunăstarea 
animalelor, cadrele de reglementare pentru 
a proteja mediul, sănătatea și siguranța, 
pentru a promova utilizarea eficientă a 
resurselor și combaterea schimbărilor 
climatice, și pentru a reduce cantitatea de 
deșeuri. O mai bună integrare a cercetării și 
inovării în politicile conexe ale Uniunii va 
îmbunătăți semnificativ creșterea valorii 
lor adăugate europene, va asigura efecte de 
levier, va crește relevanța pentru societate 
și va contribui la dezvoltarea în continuare 
a gestionării durabile a terenurilor, mărilor 
și oceanelor, precum și a piețelor 
bioeconomiei.

Or. en

Amendamentul 1392
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2,2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea și inovarea vor interfera cu un 
spectru larg de politici și de obiective 
conexe ale Uniunii, inclusiv cu politica 
agricolă comună (în special politica de 
dezvoltare rurală) și cu parteneriatul 
european pentru inovare, cu productivitatea 

Cercetarea și inovarea vor interfera cu un 
spectru larg de politici și de obiective 
conexe ale Uniunii, inclusiv cu politica 
agricolă comună (în special politica de 
dezvoltare rurală) și cu parteneriatul 
european pentru inovare, cu productivitatea 
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și dezvoltarea durabilă în agricultură, 
politica comună în domeniul pescuitului, 
politica maritimă integrată, Programul 
european privind schimbările climatice, 
Directiva-cadru privind apa, Directiva-
cadru privind strategia pentru mediul 
marin, planul de acțiune în sectorul 
silvicol, strategia tematică pentru protecția 
solului, strategia pentru 2020 a Uniunii 
privind biodiversitatea, planul strategic 
privind tehnologiile energetice, politicile în 
materie de inovare și industriale ale 
Uniunii, politicile privind ajutorul extern și 
în materie de dezvoltare, strategiile privind 
sănătatea plantelor, sănătatea și bunăstarea 
animalelor, cadrele de reglementare pentru 
a proteja mediul, sănătatea și siguranța, 
pentru a promova utilizarea eficientă a 
resurselor și combaterea schimbărilor 
climatice, și pentru a reduce cantitatea de 
deșeuri. O mai bună integrare a cercetării și 
inovării în politicile conexe ale Uniunii va 
îmbunătăți semnificativ creșterea valorii 
lor adăugate europene, va asigura efecte de 
levier, va crește relevanța pentru societate 
și va contribui la dezvoltarea în continuare 
a gestionării durabile a terenurilor, mărilor 
și oceanelor, precum și a piețelor 
bioeconomiei.

și dezvoltarea durabilă în agricultură, 
politica comună în domeniul pescuitului, 
politica maritimă integrată, Programul 
european privind schimbările climatice, 
Directiva-cadru privind apa, Directiva-
cadru privind strategia pentru mediul 
marin, planul de acțiune în sectorul 
silvicol, strategia tematică pentru protecția 
solului, strategia pentru 2020 a Uniunii 
privind biodiversitatea, planul strategic 
privind tehnologiile energetice, politicile în 
materie de inovare și industriale ale 
Uniunii, strategia de securitate a Uniunii,
politicile privind ajutorul extern și în 
materie de dezvoltare, strategiile privind 
sănătatea plantelor, sănătatea și bunăstarea 
animalelor, cadrele de reglementare pentru 
a proteja mediul, sănătatea și siguranța, 
pentru a promova utilizarea eficientă a 
resurselor și combaterea schimbărilor 
climatice, și pentru a reduce cantitatea de 
deșeuri. O mai bună integrare a cercetării și 
inovării în politicile conexe ale Uniunii va 
îmbunătăți semnificativ creșterea valorii 
lor adăugate europene, va asigura efecte de 
levier, va crește relevanța pentru societate 
și va contribui la dezvoltarea în continuare 
a gestionării durabile a terenurilor, mărilor 
și oceanelor, precum și a piețelor 
bioeconomiei.

Or. en

Amendamentul 1393
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2,2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi sprijinite acțiuni axate pe provocări, 
care se concentrează asupra avantajelor 
economice și sociale și asupra modernizării 
sectoarelor și piețelor asociate 

Vor fi sprijinite acțiunile axate pe 
provocări, care se concentrează asupra 
avantajelor ecologice, economice și sociale 
și asupra modernizării sectoarelor, 
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bioeconomiei, prin cercetare 
multidisciplinară, încurajarea inovării care 
conduce la dezvoltarea de noi practici, 
produse și procese. Se va adopta, de 
asemenea, o abordare deschisă a inovării, 
de la inovare tehnologică, netehnologică, 
organizațională și în domeniul economic și 
social până la, de exemplu, noi modele de 
afaceri, strategii de marcă și servicii.

actorilor participanți și piețelor asociate 
bioeconomiei, prin cercetare 
multidisciplinară, încurajarea inovării care 
conduce la dezvoltarea de noi practici, 
produse și procese durabile. Se va adopta, 
de asemenea, o abordare deschisă a 
inovării, de la inovare tehnologică, 
netehnologică, organizațională și în 
domeniul economic și social până la, de 
exemplu, noi modele de afaceri, strategii 
de marcă și servicii. Potențialul 
agricultorilor și al IMM-urilor de a 
contribui la procesul de inovare în 
domeniu trebuie recunoscut pe deplin.  
Strategia bioeconomiei ia în considerare 
importanța cunoștințelor la nivel local, 
care consolidează capacitățile locale, 
adaptându-se totodată elementelor de 
diversitate și complexitate.

Or. en

Amendamentul 1394
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Agricultură și silvicultură durabile (a) agricultură, inclusiv culturi arabile, 
creșterea animalelor și silvicultură 
durabile

Or. en

Amendamentul 1395
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera a – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Agricultură și silvicultură durabile (a) Agricultură durabilă

Or. en

Amendamentul 1396
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a furniza cantități 
suficiente de alimente, hrană pentru 
animale, biomasă și alte materii prime, 
protejând, în același timp, resursele 
naturale și consolidând serviciile 
ecosistemice, inclusiv găsind soluții de 
răspuns la schimbările climatice și pentru 
atenuarea lor. Activitățile se vor axa pe 
sisteme agricole și forestiere mai durabile 
și mai productive, eficiente din punctul de 
vedere al resurselor (inclusiv emisiile 
reduse de dioxid de carbon) și rezistente și,
în același timp, pe dezvoltarea de servicii, 
concepte și politici de dezvoltare a 
mijloacelor de subzistență în mediul rural.

Activitățile se axează pe sisteme agricole 
mai durabile și mai productive, eficiente 
din punctul de vedere al resurselor 
(inclusiv emisiile reduse de dioxid de 
carbon) și rezistente, fiind în același timp 
capabile să îndeplinească noile cerințe ale 
unei bioeconomii în dezvoltare.

Or. en

Amendamentul 1397
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a furniza cantități suficiente 
de alimente, hrană pentru animale, biomasă 

Scopul este de a furniza cantități suficiente 
de alimente, hrană pentru animale, biomasă
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și alte materii prime, protejând, în același 
timp, resursele naturale și consolidând 
serviciile ecosistemice, inclusiv găsind 
soluții de răspuns la schimbările climatice 
și pentru atenuarea lor. Activitățile se vor 
axa pe sisteme agricole și forestiere mai 
durabile și mai productive, eficiente din 
punctul de vedere al resurselor (inclusiv 
emisiile reduse de dioxid de carbon) și 
rezistente și, în același timp, pe dezvoltarea 
de servicii, concepte și politici de 
dezvoltare a mijloacelor de subzistență în 
mediul rural.

și alte materii prime, protejând, în același 
timp, resursele naturale și consolidând 
serviciile ecosistemice, inclusiv găsind 
soluții de răspuns la schimbările climatice 
și pentru atenuarea lor. Activitățile se 
axează pe sisteme agricole și forestiere mai
durabile și mai productive, eficiente din 
punctul de vedere al resurselor și rezistente 
și, în același timp, pe dezvoltarea de 
servicii, concepte și politici de dezvoltare a 
mijloacelor de subzistență în mediul rural.

Or. en

Amendamentul 1398
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a furniza cantități suficiente 
de alimente, hrană pentru animale, biomasă 
și alte materii prime, protejând, în același 
timp, resursele naturale și consolidând 
serviciile ecosistemice, inclusiv găsind 
soluții de răspuns la schimbările climatice 
și pentru atenuarea lor. Activitățile se vor 
axa pe sisteme agricole și forestiere mai 
durabile și mai productive, eficiente din 
punctul de vedere al resurselor (inclusiv 
emisiile reduse de dioxid de carbon) și 
rezistente și, în același timp, pe 
dezvoltarea de servicii, concepte și politici 
de dezvoltare a mijloacelor de subzistență 
în mediul rural.

Scopul este de a furniza cantități suficiente 
de alimente, hrană pentru animale, biomasă 
și alte materii prime, protejând, în același 
timp, resursele naturale, precum apa și 
solul, precum și păstrând și consolidând 
serviciile ecosistemice, inclusiv găsind 
soluții de răspuns la schimbările climatice 
și pentru atenuarea lor. Activitățile se 
axează pe furnizarea unor sisteme 
agricole și forestiere mai durabile și mai 
productive, inclusiv de creștere a 
animalelor, eficiente din punctul de vedere 
al resurselor (inclusiv emisiile reduse de 
dioxid de carbon și apă) și rezistente și 
care să producă mai puține deșeuri. În 
plus, activitățile se axează pe dezvoltarea 
de servicii, concepte și politici de 
dezvoltare a mijloacelor de subzistență în 
mediul rural și de încurajare a 
consumului durabil. În special pentru 
silvicultură, scopul este de a produce 
durabil produse ecologice, servicii 
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ecosistemice și biomasă suficientă,
acordând o atenție cuvenită aspectelor 
economice, ecologice și sociale ale 
silviculturii. Activitățile se vor axa pe 
dezvoltarea în continuare a producției și a 
durabilității unor sisteme de silvicultură 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, care contribuie la consolidarea 
rezistenței pădurilor și la protecția 
biodiversității și care pot face față cererii 
din ce în ce mai mari de biomasă. Ar 
trebui, de asemenea, avute în vedere 
serviciile asociate silviculturii, precum 
purificarea apei, menținerea 
biodiversității (incluzând inamicii naturali 
ai paraziților agricoli) sau aspectele 
culturale.

Or. en

Amendamentul 1399
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a furniza cantități suficiente 
de alimente, hrană pentru animale, biomasă 
și alte materii prime, protejând, în același 
timp, resursele naturale și consolidând 
serviciile ecosistemice, inclusiv găsind 
soluții de răspuns la schimbările climatice 
și pentru atenuarea lor. Activitățile se vor 
axa pe sisteme agricole și forestiere mai 
durabile și mai productive, eficiente din 
punctul de vedere al resurselor (inclusiv 
emisiile reduse de dioxid de carbon) și 
rezistente și, în același timp, pe dezvoltarea 
de servicii, concepte și politici de 
dezvoltare a mijloacelor de subzistență în 
mediul rural.

Scopul este de a furniza cantități suficiente 
de alimente, hrană pentru animale, biomasă 
și alte materii prime, protejând, în același 
timp, resursele naturale la nivel mondial și 
consolidând serviciile ecosistemice, 
inclusiv protejarea biodiversității și a 
habitatelor naturale și găsind soluții de 
răspuns la schimbările climatice și pentru 
atenuarea lor. Activitățile favorizează 
strategiile sistemice și se axează pe 
sisteme agricole și forestiere mai durabile 
și mai productive, inclusiv agricultura 
biologică, care sunt eficiente din punctul 
de vedere al resurselor (inclusiv emisiile 
reduse de dioxid de carbon și factori de 
producție reduși) și rezistente și, în același 
timp, pe dezvoltarea de servicii, concepte 
și politici menite să asigure diversitatea 
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sistemelor de producție alimentară și
dezvoltarea mijloacelor de subzistență în 
mediul rural.

Or. en

Amendamentul 1400
Marisa Matias

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a furniza cantități suficiente 
de alimente, hrană pentru animale, biomasă 
și alte materii prime, protejând, în același 
timp, resursele naturale și consolidând 
serviciile ecosistemice, inclusiv găsind 
soluții de răspuns la schimbările climatice 
și pentru atenuarea lor. Activitățile se vor 
axa pe sisteme agricole și forestiere mai 
durabile și mai productive, eficiente din 
punctul de vedere al resurselor (inclusiv 
emisiile reduse de dioxid de carbon) și 
rezistente și, în același timp, pe dezvoltarea 
de servicii, concepte și politici de 
dezvoltare a mijloacelor de subzistență în 
mediul rural.

Scopul este de a furniza cantități suficiente 
de alimente, hrană pentru animale, biomasă 
și alte materii prime, protejând, în același 
timp, resursele naturale, inclusiv 
biodiversitatea, și consolidând serviciile 
ecosistemice, inclusiv găsind soluții de 
răspuns la schimbările climatice și pentru 
atenuarea lor. Activitățile se axează pe 
sisteme agricole și forestiere mai durabile, 
mai rezistente și mai productive, eficiente 
din punctul de vedere al resurselor 
(inclusiv emisiile reduse de dioxid de 
carbon, factori externi de producție reduși 
și agricultura biologică), care protejează 
resursele naturale, sunt diverse și se pot 
adapta unui mediu în schimbare și sunt 
rezistente și, în același timp, pe dezvoltarea 
de servicii, concepte și politici de 
dezvoltare a unor sisteme alimentare 
diversificate și a mijloacelor de subzistență 
în mediul rural.

Or. en

Amendamentul 1401
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera a – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a furniza cantități suficiente 
de alimente, hrană pentru animale, biomasă 
și alte materii prime, protejând, în același 
timp, resursele naturale și consolidând 
serviciile ecosistemice, inclusiv găsind 
soluții de răspuns la schimbările climatice
și pentru atenuarea lor. Activitățile se vor 
axa pe sisteme agricole și forestiere mai 
durabile și mai productive, eficiente din 
punctul de vedere al resurselor (inclusiv 
emisiile reduse de dioxid de carbon) și 
rezistente și, în același timp, pe dezvoltarea
de servicii, concepte și politici de 
dezvoltare a mijloacelor de subzistență în 
mediul rural.

Scopul este de a furniza cantități suficiente 
de alimente, hrană pentru animale, biomasă 
și alte materii prime, protejând, în același 
timp, resursele naturale, inclusiv 
biodiversitatea, dintr-o perspectivă 
europeană și mondială și consolidând 
serviciile ecosistemice, inclusiv pentru 
atenuarea schimbărilor climatice. 
Activitățile se axează pe sisteme agricole și 
forestiere mai durabile, mai rezistente și 
mai productive, eficiente din punctul de 
vedere al resurselor (inclusiv emisiile 
reduse de dioxid de carbon, factori externi 
de producție reduși și agricultură 
biologică), care protejează resursele 
naturale și le completează, sunt diverse și 
se pot adapta unui mediu în schimbare și 
sunt rezistente și, în același timp, pe 
dezvoltarea de servicii, concepte și politici 
de dezvoltare a unor sisteme alimentare 
diversificate și a mijloacelor de subzistență 
în mediul rural.

Or. en

Amendamentul 1402
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a furniza cantități suficiente 
de alimente, hrană pentru animale, biomasă 
și alte materii prime, protejând, în același 
timp, resursele naturale și consolidând 
serviciile ecosistemice, inclusiv găsind 
soluții de răspuns la schimbările climatice 
și pentru atenuarea lor. Activitățile se vor 
axa pe sisteme agricole și forestiere mai 
durabile și mai productive, eficiente din 
punctul de vedere al resurselor (inclusiv 

Scopul este de a furniza cantități suficiente 
de alimente, hrană pentru animale, biomasă 
și alte materii prime, protejând, în același 
timp, resursele naturale, inclusiv 
biodiversitatea, dintr-o perspectivă 
europeană și mondială și consolidând 
serviciile ecosistemice, inclusiv pentru 
atenuarea schimbărilor climatice. 
Activitățile se axează pe sisteme agricole, 
de creștere a animalelor și forestiere mai 
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emisiile reduse de dioxid de carbon) și 
rezistente și, în același timp, pe dezvoltarea
de servicii, concepte și politici de 
dezvoltare a mijloacelor de subzistență în 
mediul rural.

durabile, mai rezistente și mai productive, 
eficiente din punctul de vedere al 
resurselor (inclusiv emisiile reduse de 
dioxid de carbon, factori externi de 
producție reduși și agricultura biologică), 
care protejează resursele naturale, sunt 
diverse și se pot adapta unui mediu în 
schimbare și sunt rezistente, dezvoltând, în 
același timp, servicii, concepte și politici 
de dezvoltare a unor sisteme alimentare 
diversificate și a mijloacelor de subzistență 
în mediul rural.

Or. en

Justificare

Trebuie specificat sectorul creșterii animalelor, deoarece acesta reprezintă o parte 
semnificativă din valoarea totală a producției agricole a UE. Propunerile nu ar trebui doar 
să caute soluții tehnice de creștere a eficienței, ci și să se axeze pe sistemele de producție care 
economisesc resurse.

Amendamentul 1403
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a furniza cantități suficiente 
de alimente, hrană pentru animale, biomasă 
și alte materii prime, protejând, în același 
timp, resursele naturale și consolidând 
serviciile ecosistemice, inclusiv găsind 
soluții de răspuns la schimbările climatice 
și pentru atenuarea lor. Activitățile se vor 
axa pe sisteme agricole și forestiere mai 
durabile și mai productive, eficiente din 
punctul de vedere al resurselor (inclusiv 
emisiile reduse de dioxid de carbon) și 
rezistente și, în același timp, pe dezvoltarea 
de servicii, concepte și politici de 
dezvoltare a mijloacelor de subzistență în 
mediul rural.

Scopul este de a furniza cantități suficiente 
de alimente, hrană pentru animale, biomasă 
și alte materii prime, protejând, în același 
timp, baza naturală a resurselor și 
biodiversitatea și consolidând serviciile 
ecosistemice, inclusiv găsind soluții de 
răspuns la schimbările climatice și pentru 
atenuarea lor. Activitățile se axează pe 
sisteme agricole și forestiere mai durabile 
și mai productive, eficiente din punctul de 
vedere al resurselor (inclusiv emisiile 
reduse de dioxid de carbon), care 
protejează resursele naturale, sunt diverse
și rezistente și, în același timp, pe 
dezvoltarea de servicii, concepte și politici 
de dezvoltare a mijloacelor de subzistență 
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în mediul rural.

Or. en

Amendamentul 1404
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a furniza cantități suficiente 
de alimente, hrană pentru animale, biomasă 
și alte materii prime, protejând, în același 
timp, resursele naturale și consolidând 
serviciile ecosistemice, inclusiv găsind 
soluții de răspuns la schimbările climatice 
și pentru atenuarea lor. Activitățile se vor 
axa pe sisteme agricole și forestiere mai 
durabile și mai productive, eficiente din 
punctul de vedere al resurselor (inclusiv 
emisiile reduse de dioxid de carbon) și 
rezistente și, în același timp, pe dezvoltarea 
de servicii, concepte și politici de 
dezvoltare a mijloacelor de subzistență în 
mediul rural.

Scopul este de a furniza cantități suficiente 
de alimente, hrană pentru animale, biomasă 
și alte materii prime, protejând, în același 
timp, resursele naturale, inclusiv 
biodiversitatea, dintr-o perspectivă 
europeană și mondială și consolidând 
serviciile ecosistemice, inclusiv pentru 
atenuarea schimbărilor climatice. 
Activitățile se axează pe sisteme agricole și 
forestiere mai durabile și mai productive, 
eficiente din punctul de vedere al 
resurselor (inclusiv emisiile reduse de 
dioxid de carbon, consumul intern scăzut 
și agricultura integrată) și rezistente și pe 
dezvoltarea, în același timp, servicii, 
concepte și politici de dezvoltare a 
mijloacelor de subzistență în mediul rural.

Or. es

Justificare

Amendamentul de mai sus face referire la faptul că biodiversitatea este o resursă naturală 
care trebuie protejată prin activități eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor.

Amendamentul 1405
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera a – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a furniza cantități suficiente 
de alimente, hrană pentru animale, biomasă 
și alte materii prime, protejând, în același 
timp, resursele naturale și consolidând 
serviciile ecosistemice, inclusiv găsind 
soluții de răspuns la schimbările climatice 
și pentru atenuarea lor. Activitățile se vor 
axa pe sisteme agricole și forestiere mai 
durabile și mai productive, eficiente din 
punctul de vedere al resurselor (inclusiv 
emisiile reduse de dioxid de carbon) și 
rezistente și, în același timp, pe dezvoltarea 
de servicii, concepte și politici de 
dezvoltare a mijloacelor de subzistență în 
mediul rural.

Scopul este de a furniza cantități suficiente 
de alimente, hrană pentru animale, biomasă 
și alte materii prime, protejând, în același 
timp, resursele naturale și consolidând 
serviciile ecosistemice, inclusiv găsind 
soluții de răspuns la schimbările climatice 
și pentru atenuarea lor. Activitățile se 
axează pe sisteme agricole și forestiere mai 
durabile și mai productive, eficiente din 
punctul de vedere al resurselor (inclusiv 
emisiile reduse de dioxid de carbon) și 
rezistente, pe creșterea calității și valorii 
produselor agricole și, în același timp, pe 
dezvoltarea de servicii, concepte și politici 
de dezvoltare a mijloacelor de subzistență 
în mediul rural.

Or. en

Amendamentul 1406
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a furniza cantități suficiente 
de alimente, hrană pentru animale, biomasă 
și alte materii prime, protejând, în același 
timp, resursele naturale și consolidând 
serviciile ecosistemice, inclusiv găsind 
soluții de răspuns la schimbările climatice 
și pentru atenuarea lor. Activitățile se vor 
axa pe sisteme agricole și forestiere mai 
durabile și mai productive, eficiente din 
punctul de vedere al resurselor (inclusiv 
emisiile reduse de dioxid de carbon) și 
rezistente și, în același timp, pe dezvoltarea 
de servicii, concepte și politici de 
dezvoltare a mijloacelor de subzistență în 
mediul rural.

Scopul este de a furniza cantități suficiente 
de alimente, hrană pentru animale, biomasă 
și alte materii prime, protejând, în același 
timp, resursele naturale și păstrând și
consolidând serviciile ecosistemice, 
inclusiv găsind soluții de răspuns la 
schimbările climatice și pentru atenuarea 
lor. Activitățile se axează pe sisteme 
agricole și forestiere mai durabile și mai 
productive, eficiente din punctul de vedere 
al resurselor (inclusiv emisiile reduse de 
dioxid de carbon) și rezistente și, în același 
timp, pe dezvoltarea de servicii, concepte 
și politici de dezvoltare a mijloacelor de 
subzistență în mediul rural.
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Or. en

Amendamentul 1407
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a furniza cantități suficiente 
de alimente, hrană pentru animale, biomasă 
și alte materii prime, protejând, în același 
timp, resursele naturale și consolidând 
serviciile ecosistemice, inclusiv găsind 
soluții de răspuns la schimbările climatice 
și pentru atenuarea lor. Activitățile se vor 
axa pe sisteme agricole și forestiere mai 
durabile și mai productive, eficiente din 
punctul de vedere al resurselor (inclusiv 
emisiile reduse de dioxid de carbon) și 
rezistente și, în același timp, pe dezvoltarea 
de servicii, concepte și politici de 
dezvoltare a mijloacelor de subzistență în 
mediul rural.

Scopul este de a furniza cantități suficiente 
de alimente, hrană pentru animale, biomasă 
și alte materii prime, protejând, în același 
timp, resursele naturale și consolidând 
serviciile ecosistemice, inclusiv găsind 
soluții de răspuns la schimbările climatice 
și pentru atenuarea lor. Activitățile se 
axează pe sisteme agricole și forestiere mai 
durabile și mai productive, eficiente din 
punctul de vedere al resurselor (inclusiv 
apa, emisiile reduse de dioxid de carbon) și 
rezistente și, în același timp, pe dezvoltarea 
de servicii, concepte și politici de 
dezvoltare a mijloacelor de subzistență în 
mediul rural.

Or. en

Amendamentul 1408
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Silvicultura durabilă
Obiectivul este de a produce durabil 
suficientă biomasă din păduri, acordând 
atenție cuvenită aspectelor economice, de 
mediu și sociale ale silviculturii. Astfel se 
vor proteja resursele naturale și serviciile  
ecosistemice sigure, inclusiv adaptarea la 
schimbările climatice și atenuarea 
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efectelor acestora. Activitățile se vor 
concentra asupra dezvoltării în 
continuare a sistemelor de silvicultură 
durabilă, care trebuie să fie de o 
productivitate ridicată, eficiente din 
perspectiva utilizării resurselor și să 
contribuie la rezistența pădurilor și la 
protejarea biodiversității, respectând noile 
cerințe privind biomasa provenită din 
păduri.

Or. en

Amendamentul 1409
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Sector agroalimentar durabil și 
competitiv pentru o alimentație sigură și 
sănătoasă

(b) Sector agroalimentar durabil și 
competitiv pentru o alimentație sigură, 
accesibilă și sănătoasă

Or. en

Amendamentul 1410
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a răspunde cererii de 
alimente sigure, sănătoase și la prețuri 
accesibile din partea cetățenilor și ca 
prelucrarea și distribuirea alimentelor și 
furajelor să devină mai durabile, iar 
sectorul alimentar mai competitiv. 
Activitățile vor viza alimente sănătoase și 
sigure pentru toți, alegeri în cunoștință de 

Scopul este de a răspunde cererii de 
alimente sigure, sănătoase și la prețuri 
accesibile din partea cetățenilor și ca 
prelucrarea și distribuirea alimentelor și 
furajelor, precum și consumul de 
alimente, să devină mai durabile, iar 
sectorul alimentar mai competitiv. 
Activitățile vor viza o serie diversificată de
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cauză din partea consumatorului, precum și 
metodele competitive de prelucrare a 
alimentelor care utilizează mai puține 
resurse și produc mai puține subproduse, 
deșeuri și gaze cu efect de seră.

alimente sănătoase, autentice, de înaltă 
calitate și sigure pentru toți, alegeri în 
cunoștință de cauză din partea 
consumatorului, precum și metodele 
competitive de prelucrare a alimentelor 
care utilizează mai puține resurse și aditivi
și produc mai puține produse derivate, 
deșeuri și gaze cu efect de seră.
Competitivitatea poate fi definită la 
diverse niveluri, iar obiectivul este de a 
realiza sisteme care permit agricultorilor 
să fie competitivi la nivel local și regional; 
abordarea UE ar trebui să fie coerentă 
astfel ca eforturile privind 
competitivitatea pe piața mondială să nu 
prejudicieze eforturile și finanțările UE în 
vederea creării unor economii locale 
active și a unor lanțuri scurte de producție 
și de aprovizionare cu alimente. Ar trebui 
avuți în vedere pe scară largă factorii 
externi negativi ai sistemelor de producție 
cu utilizare intensivă, considerate anterior 
„competitive” și „productive”, și orice 
noțiune privind alimentele „accesibile” ar 
trebui să aibă în vedere costurile efectelor 
asupra mediului și sănătății publice 
pentru contribuabili și finanțele publice.

Or. en

Amendamentul 1411
Marisa Matias

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a răspunde cererii de 
alimente sigure, sănătoase și la prețuri 
accesibile din partea cetățenilor și ca 
prelucrarea și distribuirea alimentelor și 
furajelor să devină mai durabile, iar 
sectorul alimentar mai competitiv. 
Activitățile vor viza alimente sănătoase și 
sigure pentru toți, alegeri în cunoștință de 

Scopul este de a răspunde cererii de 
alimente sigure, sănătoase și la prețuri 
accesibile din partea cetățenilor și ca 
prelucrarea, distribuirea și consumul 
alimentelor și furajelor să devină mai 
durabile, iar sectorul alimentar mai 
competitiv. Activitățile vor viza o serie 
diversificată de alimente sănătoase, 
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cauză din partea consumatorului, precum și 
metodele competitive de prelucrare a 
alimentelor care utilizează mai puține 
resurse și produc mai puține subproduse, 
deșeuri și gaze cu efect de seră.

autentice, de înaltă calitate și sigure 
pentru toți, alegeri în cunoștință de cauză 
din partea consumatorului, precum și 
metodele competitive de prelucrare a 
alimentelor care utilizează mai puține 
resurse și aditivi și produc mai puține 
subproduse, deșeuri și gaze cu efect de 
seră.

Or. en

Amendamentul 1412
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a răspunde cererii de 
alimente sigure, sănătoase și la prețuri 
accesibile din partea cetățenilor și ca 
prelucrarea și distribuirea alimentelor și 
furajelor să devină mai durabile, iar 
sectorul alimentar mai competitiv. 
Activitățile vor viza alimente sănătoase și 
sigure pentru toți, alegeri în cunoștință de 
cauză din partea consumatorului, precum și 
metodele competitive de prelucrare a 
alimentelor care utilizează mai puține 
resurse și produc mai puține subproduse, 
deșeuri și gaze cu efect de seră.

Scopul este de a răspunde cererii de 
alimente sigure, sănătoase și la prețuri 
accesibile din partea cetățenilor și ca 
prelucrarea și distribuirea alimentelor și 
furajelor, precum și consumul de 
alimente, să devină mai durabile, iar 
sectorul alimentar mai competitiv. 
Activitățile vor viza o serie diversificată de
alimente sănătoase, autentice, de înaltă 
calitate și sigure pentru toți, alegeri în 
cunoștință de cauză din partea 
consumatorului, precum și metodele 
competitive de prelucrare a alimentelor 
care utilizează mai puține resurse și aditivi
și produc mai puține subproduse, deșeuri și 
gaze cu efect de seră.

Or. en

Justificare

O producție alimentară de o mare diversitate păstrează și consolidează diversitatea 
alimentelor consumate, îmbunătățind sănătatea și bunăstarea cetățenilor. Restabilirea unor 
legături între consumatori și producători în cadrul unei abordări care să acopere tot lanțul 
de aprovizionare cu alimente autentice și naturale va fi benefică pentru sănătatea publică și 
va conduce la un comportament de consum mai durabil.
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Amendamentul 1413
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a răspunde cererii de 
alimente sigure, sănătoase și la prețuri 
accesibile din partea cetățenilor și ca 
prelucrarea și distribuirea alimentelor și 
furajelor să devină mai durabile, iar 
sectorul alimentar mai competitiv. 
Activitățile vor viza alimente sănătoase și 
sigure pentru toți, alegeri în cunoștință de 
cauză din partea consumatorului, precum și 
metodele competitive de prelucrare a 
alimentelor care utilizează mai puține 
resurse și produc mai puține subproduse, 
deșeuri și gaze cu efect de seră.

Scopul este de a răspunde cererii de 
alimente sigure, sănătoase și la prețuri 
accesibile din partea cetățenilor și ca 
prelucrarea și distribuirea alimentelor și 
furajelor, precum și consumul de 
alimente, să devină mai durabile, iar 
sectorul alimentar mai competitiv. 
Activitățile vizează o serie diversificată de
alimente sănătoase, de înaltă calitate și 
sigure pentru toți, alegeri în cunoștință de 
cauză din partea consumatorului, precum și 
metodele competitive de prelucrare a 
alimentelor care utilizează mai puține 
resurse și produc mai puține subproduse, 
deșeuri și gaze cu efect de seră.

Or. en

Amendamentul 1414
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a răspunde cererii de 
alimente sigure, sănătoase și la prețuri 
accesibile din partea cetățenilor și ca 
prelucrarea și distribuirea alimentelor și 
furajelor să devină mai durabile, iar 
sectorul alimentar mai competitiv. 
Activitățile vor viza alimente sănătoase și 
sigure pentru toți, alegeri în cunoștință de 
cauză din partea consumatorului, precum și 
metodele competitive de prelucrare a 

Scopul este de a răspunde cererii de 
alimente sigure, sănătoase și la prețuri 
accesibile din partea cetățenilor și a 
mediului și ca prelucrarea și distribuirea 
alimentelor și furajelor să devină mai 
durabile, iar sectorul alimentar mai 
competitiv. Activitățile vor viza alimente 
sănătoase și sigure pentru toți, alegeri în 
cunoștință de cauză din partea 
consumatorului, precum și metodele 
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alimentelor care utilizează mai puține 
resurse și produc mai puține subproduse, 
deșeuri și gaze cu efect de seră.

competitive de prelucrare a alimentelor 
care utilizează mai puține resurse și produc 
mai puține subproduse, deșeuri și gaze cu 
efect de seră.

Or. en

Amendamentul 1415
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a răspunde cererii de 
alimente sigure, sănătoase și la prețuri 
accesibile din partea cetățenilor și ca 
prelucrarea și distribuirea alimentelor și 
furajelor să devină mai durabile, iar 
sectorul alimentar mai competitiv. 
Activitățile vor viza alimente sănătoase și 
sigure pentru toți, alegeri în cunoștință de 
cauză din partea consumatorului, precum și 
metodele competitive de prelucrare a 
alimentelor care utilizează mai puține 
resurse și produc mai puține subproduse, 
deșeuri și gaze cu efect de seră.

Scopul este de a răspunde cererii de 
alimente de calitate, sigure, sănătoase și la 
prețuri accesibile din partea cetățenilor și 
ca prelucrarea și distribuirea alimentelor și 
furajelor să devină mai durabile, iar 
sectorul alimentar mai competitiv. 
Activitățile vizează alimente de calitate, 
sănătoase și sigure pentru toți, alegeri în 
cunoștință de cauză din partea 
consumatorului, precum și metodele 
competitive de prelucrare a alimentelor 
care utilizează mai puține resurse și produc 
mai puține produse derivate, deșeuri și 
gaze cu efect de seră.

Or. it

Amendamentul 1416
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a răspunde cererii de 
alimente sigure, sănătoase și la prețuri 
accesibile din partea cetățenilor și ca

Scopul este de a răspunde cererii de 
alimente sigure, sănătoase și la prețuri 
accesibile din partea cetățenilor și ca 
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prelucrarea și distribuirea alimentelor și 
furajelor să devină mai durabile, iar 
sectorul alimentar mai competitiv. 
Activitățile vor viza alimente sănătoase și 
sigure pentru toți, alegeri în cunoștință de 
cauză din partea consumatorului, precum și 
metodele competitive de prelucrare a 
alimentelor care utilizează mai puține 
resurse și produc mai puține subproduse, 
deșeuri și gaze cu efect de seră.

prelucrarea, distribuirea și consumul
alimentelor și furajelor să devină mai 
durabile, iar sectorul alimentar mai 
competitiv. Activitățile vizează alimente 
sănătoase și sigure pentru toți, alegeri în 
cunoștință de cauză din partea 
consumatorului, precum și metodele 
competitive de prelucrare a alimentelor 
care utilizează mai puține resurse și produc 
mai puține subproduse, deșeuri și gaze cu 
efect de seră.

Or. en

Amendamentul 1417
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Valorificarea potențialului resurselor 
biologice acvatice

(c) Valorificarea potențialului resurselor 
acvatice printr-o gestionare durabilă a 
pescuitului

Or. en

Amendamentul 1418
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a exploata în mod durabil 
resursele acvatice vii pentru a spori la 
maximum beneficiile/avantajele sociale și 
economice pe care le oferă oceanele și 
mările Europei. Activitățile vor viza o 
contribuție optimă la garantarea 
aprovizionării cu produse alimentare 
sigure, prin dezvoltarea unui pescuit 

Scopul este de a exploata în mod durabil 
resursele acvatice pentru a spori la 
maximum beneficiile/avantajele sociale și 
economice pe care le oferă oceanele și 
mările Europei. Activitățile vizează o 
contribuție optimă la garantarea 
aprovizionării cu produse alimentare 
sigure, prin dezvoltarea unui pescuit 
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durabil și ecologic și a unei acvaculturi 
europene competitive în contextul 
economiei mondiale, precum și la 
stimularea inovării în domeniul marin prin 
biotehnologie pentru o creștere economică 
„albastră” inteligentă.

durabil și ecologic și a unei acvaculturi 
europene competitive în contextul 
economiei mondiale, precum și la 
stimularea inovării în domeniul marin prin 
biotehnologie pentru o creștere economică 
„albastră” inteligentă.

Or. en

Amendamentul 1419
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a exploata în mod durabil 
resursele acvatice vii pentru a spori la 
maximum beneficiile/avantajele sociale și 
economice pe care le oferă oceanele și 
mările Europei. Activitățile vor viza o 
contribuție optimă la garantarea 
aprovizionării cu produse alimentare 
sigure, prin dezvoltarea unui pescuit 
durabil și ecologic și a unei acvaculturi 
europene competitive în contextul 
economiei mondiale, precum și la 
stimularea inovării în domeniul marin prin 
biotehnologie pentru o creștere economică 
„albastră” inteligentă.

Scopul este de a exploata în mod durabil 
resursele acvatice vii pentru a spori la 
maximum beneficiile/avantajele sociale și 
economice pe care le oferă oceanele și 
mările Europei. Activitățile vizează o 
contribuție optimă la garantarea 
aprovizionării cu produse alimentare 
sigure, prin dezvoltarea unui pescuit 
durabil și ecologic și a unei acvaculturi 
europene competitive în contextul 
economiei mondiale, precum și stimularea 
inovării în domeniul marin prin 
biotehnologie pentru o creștere economică
„albastră” inteligentă, cu respectarea 
cuvenită atât a limitelor, cât și a 
potențialului mediului marin. Mările și 
oceanele joacă, de asemenea, un rol 
determinant în reglarea climei și sunt 
puternic afectate de activitățile umane și 
de schimbările climatice. Obiectivul 
general este de a dezvolta cunoștințe 
intersectoriale științifice și tehnologice în 
domeniul marin și maritim în vederea 
eliberării potențialului creșterii „albastre” 
în industriile marine și maritime, 
reducând în același timp amprenta de 
CO2 și poluarea, protejând mediul 
maritim și garantând adaptarea la 
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schimbările climatice. 

Or. en

Amendamentul 1420
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a exploata în mod durabil
resursele acvatice vii pentru a spori la 
maximum beneficiile/avantajele sociale și 
economice pe care le oferă oceanele și 
mările Europei. Activitățile vor viza o 
contribuție optimă la garantarea 
aprovizionării cu produse alimentare 
sigure, prin dezvoltarea unui pescuit 
durabil și ecologic și a unei acvaculturi 
europene competitive în contextul 
economiei mondiale, precum și la 
stimularea inovării în domeniul marin prin 
biotehnologie pentru o creștere economică 
„albastră” inteligentă.

Scopul este de a gestiona resursele 
acvatice vii pentru a spori la maximum 
beneficiile/avantajele sociale și economice 
pe care le oferă oceanele, mările și apele 
interioare ale Europei. Activitățile vizează
o contribuție optimă la garantarea 
aprovizionării cu produse alimentare 
sigure, prin dezvoltarea unui pescuit 
durabil și ecologic, gestiunea durabilă a 
ecosistemelor care furnizează bunuri și 
servicii și a unei acvaculturi europene 
competitive și ecologice în contextul 
economiei mondiale, precum și la 
stimularea inovării în domeniul marin și 
maritim prin biotehnologie pentru o 
creștere economică „albastră” inteligentă.
Se vor aprofunda cunoștințele științifice și 
tehnice cu caracter transversal în 
domeniul marin, al apelor dulci și 
maritim pentru a elibera potențialul 
mărilor și al apelor interioare în 
ansamblul industriilor marine și 
maritime, protejând în același timp 
mediul și garantând adaptarea la 
schimbările climatice.
.

Or. en

Amendamentul 1421
Corinne Lepage
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a exploata în mod durabil 
resursele acvatice vii pentru a spori la 
maximum beneficiile/avantajele sociale și 
economice pe care le oferă oceanele și 
mările Europei. Activitățile vor viza o 
contribuție optimă la garantarea 
aprovizionării cu produse alimentare 
sigure, prin dezvoltarea unui pescuit 
durabil și ecologic și a unei acvaculturi 
europene competitive în contextul 
economiei mondiale, precum și la 
stimularea inovării în domeniul marin prin 
biotehnologie pentru o creștere economică 
„albastră” inteligentă.

Scopul este de a exploata în mod durabil 
resursele acvatice vii pentru a spori la 
maximum beneficiile/avantajele sociale și 
economice pe care le oferă oceanele și 
mările Europei. Activitățile vizează o 
contribuție optimă la garantarea 
aprovizionării cu produse alimentare 
sigure, prin dezvoltarea unui pescuit 
durabil și ecologic și a unei acvaculturi 
europene competitive în contextul 
economiei mondiale, precum și la 
stimularea inovării în domeniul marin prin 
biotehnologie pentru o creștere economică 
„albastră” inteligentă. Trebuie să se țină 
seama de principiul precauției, precum și 
de preocupările societății civile privind 
utilizarea și diseminarea biotehnologiei în 
ecosistemele marine deschise.

Or. en

Amendamentul 1422
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a exploata în mod durabil 
resursele acvatice vii pentru a spori la 
maximum beneficiile/avantajele sociale și 
economice pe care le oferă oceanele și 
mările Europei. Activitățile vor viza o 
contribuție optimă la garantarea 
aprovizionării cu produse alimentare 
sigure, prin dezvoltarea unui pescuit 
durabil și ecologic și a unei acvaculturi 
europene competitive în contextul 

Scopul este de a exploata în mod durabil 
resursele acvatice vii pentru a spori la 
maximum beneficiile/avantajele sociale și 
economice pe care le oferă oceanele și 
mările Europei, protejând în același timp
biodiversitatea și serviciile ecosistemice. 
Activitățile vizează o contribuție optimă la 
garantarea aprovizionării cu produse 
alimentare sigure, prin dezvoltarea unui 
pescuit durabil și ecologic și a unei 
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economiei mondiale, precum și la 
stimularea inovării în domeniul marin
prin biotehnologie pentru o creștere 
economică „albastră” inteligentă.

acvaculturi europene în contextul 
economiei mondiale. Trebuie să se țină 
seama cu atenție de preocupările 
ecologice privind utilizarea biotehnologiei 
în ecosistemele marine deschise.

Or. en

Amendamentul 1423
Marisa Matias

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a exploata în mod durabil 
resursele acvatice vii pentru a spori la 
maximum beneficiile/avantajele sociale și 
economice pe care le oferă oceanele și 
mările Europei. Activitățile vor viza o 
contribuție optimă la garantarea 
aprovizionării cu produse alimentare 
sigure, prin dezvoltarea unui pescuit 
durabil și ecologic și a unei acvaculturi 
europene competitive în contextul 
economiei mondiale, precum și la 
stimularea inovării în domeniul marin prin 
biotehnologie pentru o creștere economică 
„albastră” inteligentă.

Scopul este de a exploata în mod durabil 
resursele acvatice vii pentru a spori la 
maximum beneficiile/avantajele sociale și 
economice pe care le oferă oceanele și 
mările Europei. Activitățile vizează o 
contribuție optimă la garantarea 
aprovizionării cu produse alimentare 
sigure, prin dezvoltarea unui pescuit 
durabil și ecologic și a unei acvaculturi 
europene competitive în contextul 
economiei mondiale, precum și la 
stimularea inovării în domeniul marin prin 
biotehnologie pentru o creștere economică 
„albastră” inteligentă. Aceste activități vor 
lua în considerare preocupările societății 
civile față de utilizarea anumitor tipuri de 
biotehnologie în ecosistemele marine 
deschise.

Or. en

Amendamentul 1424
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera c – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a exploata în mod durabil 
resursele acvatice vii pentru a spori la 
maximum beneficiile/avantajele sociale și 
economice pe care le oferă oceanele și
mările Europei. Activitățile vor viza o 
contribuție optimă la garantarea 
aprovizionării cu produse alimentare 
sigure, prin dezvoltarea unui pescuit 
durabil și ecologic și a unei acvaculturi 
europene competitive în contextul 
economiei mondiale, precum și la 
stimularea inovării în domeniul marin prin 
biotehnologie pentru o creștere economică 
„albastră” inteligentă.

Scopul este de a exploata și a păstra în 
mod durabil resursele acvatice vii pentru a 
spori la maximum beneficiile/avantajele 
sociale și economice pe care le oferă 
oceanele și mările Europei. Activitățile 
vizează o contribuție optimă la garantarea 
aprovizionării cu produse alimentare 
sigure, prin dezvoltarea unui pescuit 
durabil și ecologic și a unei acvaculturi 
europene competitive în contextul 
economiei mondiale, precum și la 
stimularea inovării în domeniul marin prin 
biotehnologie pentru o creștere economică 
„albastră” inteligentă.

Or. en

Amendamentul 1425
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera c – paragraful 1
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a exploata în mod durabil 
resursele acvatice vii pentru a spori la 
maximum beneficiile/avantajele sociale și 
economice pe care le oferă oceanele și 
mările Europei. Activitățile vor viza o 
contribuție optimă la garantarea 
aprovizionării cu produse alimentare 
sigure, prin dezvoltarea unui pescuit 
durabil și ecologic și a unei acvaculturi 
europene competitive în contextul 
economiei mondiale, precum și la 
stimularea inovării în domeniul marin prin 
biotehnologie pentru o creștere economică 
„albastră” inteligentă.

Scopul este de a exploata și a păstra în 
mod durabil resursele acvatice vii pentru a 
spori la maximum beneficiile/avantajele 
sociale și economice pe care le oferă 
oceanele și mările Europei. Activitățile vor 
viza o contribuție optimă la garantarea 
aprovizionării cu produse alimentare 
sigure, prin dezvoltarea unui pescuit 
durabil și ecologic și a unei acvaculturi 
europene competitive în contextul 
economiei mondiale, precum și la 
stimularea inovării în domeniul marin prin 
biotehnologie pentru o creștere economică 
„albastră” inteligentă.

Or. en
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Amendamentul 1426
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este promovarea unor industrii 
bazate pe conceptul bio cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, durabile și 
competitive. Activitățile se vor axa pe 
încurajarea bioeconomiei prin 
transformarea proceselor și produselor 
industriale convenționale în procese și 
produse bazate pe resurse ecologice și 
eficiente din punct de vedere energetic, pe 
dezvoltarea de biorafinării integrate care 
utilizează biomasă din producția primară, 
deșeuri biologice și subproduse ale 
industriei bazate pe conceptul bio, precum 
și pe deschiderea de noi piețe prin 
sprijinirea activităților de standardizare, 
reglementare și demonstrative/de testare pe 
teren, precum și de alt tip, ținând seama, în 
același timp, de implicațiile bioeconomiei 
asupra destinației terenurilor și a 
schimbării acestei destinații.

Scopul este promovarea unor industrii 
bazate pe conceptul bio cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor (inclusiv 
eficiente din perspectiva utilizării 
substanțelor nutritive, a energiei, a 
carbonului, a apei și a solului), durabile și 
competitive, exploatând pe deplin 
potențialul deșeurilor biologice, pentru 
care este vitală crearea unui circuit închis 
de elemente nutritive între zonele urbane 
și rurale. Activitățile se axează pe 
încurajarea bioeconomiei prin 
transformarea proceselor și produselor 
industriale convenționale în procese și 
produse bazate pe resurse ecologice și 
eficiente din punct de vedere energetic, pe 
dezvoltarea de biorafinării integrate de a 
doua și a treia generație, care utilizează 
biomasă și alte reziduuri din producția 
primară agricolă și forestieră, deșeuri 
biologice și subproduse ale industriei 
bazate pe conceptul bio, precum și pe 
transformarea deșeurilor biologice din 
zonele urbane în mijloace de producție 
pentru agricultură prin curățare eficientă.
Aceasta va promova noi piețe și va crea 
noi posibile surse de venit pentru 
producătorii primari prin sprijinirea 
activităților de standardizare, sisteme de 
certificare, reglementare și 
demonstrative/de testare pe teren, precum 
și de alt tip, ținând seama, în același timp, 
de implicațiile bioeconomiei asupra 
destinației terenurilor și a schimbării 
acestei destinații.

Or. en
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Amendamentul 1427
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este promovarea unor industrii 
bazate pe conceptul bio cu emisii reduse 
de dioxid de carbon, eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor, durabile și 
competitive. Activitățile se vor axa pe 
încurajarea bioeconomiei prin 
transformarea proceselor și produselor 
industriale convenționale în procese și 
produse bazate pe resurse ecologice și 
eficiente din punct de vedere energetic, pe 
dezvoltarea de biorafinării integrate care 
utilizează biomasă din producția primară, 
deșeuri biologice și subproduse ale 
industriei bazate pe conceptul bio, precum 
și pe deschiderea de noi piețe prin 
sprijinirea activităților de standardizare, 
reglementare și demonstrative/de testare 
pe teren, precum și de alt tip, ținând seama, 
în același timp, de implicațiile 
bioeconomiei asupra destinației terenurilor 
și a schimbării acestei destinații.

Scopul este promovarea unor industrii 
bazate pe conceptul bio care folosesc 
resurse regenerabile și sunt eficiente din 
punct de vedere energetic, din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, durabile și 
competitive. Activitățile se axează pe 
încurajarea bioeconomiei prin 
transformarea proceselor și produselor 
industriale convenționale în procese și 
produse bazate pe resurse ecologice și 
eficiente din punct de vedere energetic, pe 
dezvoltarea de biorafinării integrate care 
utilizează biomasă din producția primară, 
deșeuri biologice și produse derivate ale 
industriei bazate pe conceptul bio, precum 
și pe deschiderea de noi piețe prin 
sprijinirea, atunci când este necesar, a 
activităților de standardizare, dar și prin
activități de reglementare și demonstrative, 
precum și de alt tip, ținând seama, în 
același timp, de implicațiile de mediu și 
socioeconomice ale bioeconomiei asupra 
destinației terenurilor și a schimbării 
acestei destinații.

Or. en

Amendamentul 1428
Marisa Matias

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera d – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este promovarea unor industrii 
bazate pe conceptul bio cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, durabile și 
competitive. Activitățile se vor axa pe 
încurajarea bioeconomiei prin 
transformarea proceselor și produselor 
industriale convenționale în procese și 
produse bazate pe resurse ecologice și 
eficiente din punct de vedere energetic, pe 
dezvoltarea de biorafinării integrate care 
utilizează biomasă din producția primară, 
deșeuri biologice și subproduse ale 
industriei bazate pe conceptul bio, precum 
și pe deschiderea de noi piețe prin 
sprijinirea activităților de standardizare, 
reglementare și demonstrative/de testare pe 
teren, precum și de alt tip, ținând seama, în 
același timp, de implicațiile bioeconomiei 
asupra destinației terenurilor și a 
schimbării acestei destinații.

Scopul este promovarea unor industrii 
bazate pe conceptul bio cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, durabile și competitive, 
care să conserve resursele și să le utilizeze 
eficient. Activitățile se axează pe 
încurajarea bioeconomiei prin 
transformarea proceselor și produselor 
industriale convenționale în procese și 
produse bazate pe resurse ecologice și 
eficiente din punct de vedere energetic, pe 
dezvoltarea de biorafinării integrate care 
utilizează biomasă din producția primară, 
deșeuri biologice și produse derivate ale 
industriei bazate pe conceptul bio, precum 
și pe deschiderea de noi piețe prin 
sprijinirea activităților de standardizare,
precum și de diferențiere, reglementare și 
demonstrative/de testare pe teren, precum 
și de alt tip, ținând seama, în același timp, 
de implicațiile bioeconomiei asupra 
destinației terenurilor și a schimbării 
acestei destinații, precum și de opiniile și 
preocupările societății civile.

Or. en

Amendamentul 1429
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este promovarea unor industrii 
bazate pe conceptul bio cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, durabile și 
competitive. Activitățile se vor axa pe 
încurajarea bioeconomiei prin 
transformarea proceselor și produselor 
industriale convenționale în procese și 
produse bazate pe resurse ecologice și 

Scopul este promovarea unor industrii 
bazate pe conceptul bio cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, durabile și 
competitive. Activitățile se axează pe 
încurajarea bioeconomiei prin 
transformarea proceselor și produselor 
industriale convenționale în procese și 
produse bazate pe resurse ecologice și 
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eficiente din punct de vedere energetic, pe 
dezvoltarea de biorafinării integrate care 
utilizează biomasă din producția primară, 
deșeuri biologice și subproduse ale 
industriei bazate pe conceptul bio, precum 
și pe deschiderea de noi piețe prin 
sprijinirea activităților de standardizare, 
reglementare și demonstrative/de testare pe 
teren, precum și de alt tip, ținând seama, în 
același timp, de implicațiile bioeconomiei 
asupra destinației terenurilor și a 
schimbării acestei destinații.

eficiente din punct de vedere energetic, pe 
dezvoltarea de biorafinării integrate care 
utilizează biomasă din producția primară, 
deșeuri biologice și produse derivate ale 
industriei bazate pe conceptul bio, precum 
și pe deschiderea de noi piețe prin 
sprijinirea activităților de standardizare, 
reglementare și demonstrative/de testare pe 
teren, precum și de alt tip, ținând seama, în 
același timp, de implicațiile bioeconomiei 
asupra destinației terenurilor și a 
schimbării acestei destinații, precum și de 
opiniile și preocupările societății civile.

Or. en

Amendamentul 1430
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este promovarea unor industrii 
bazate pe conceptul bio cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, durabile și 
competitive. Activitățile se vor axa pe 
încurajarea bioeconomiei prin 
transformarea proceselor și produselor 
industriale convenționale în procese și 
produse bazate pe resurse ecologice și 
eficiente din punct de vedere energetic, pe 
dezvoltarea de biorafinării integrate care 
utilizează biomasă din producția primară, 
deșeuri biologice și subproduse ale 
industriei bazate pe conceptul bio, precum 
și pe deschiderea de noi piețe prin 
sprijinirea activităților de standardizare, 
reglementare și demonstrative/de testare pe 
teren, precum și de alt tip, ținând seama, în 
același timp, de implicațiile bioeconomiei 
asupra destinației terenurilor și a 
schimbării acestei destinații.

Scopul este promovarea unor industrii 
bazate pe conceptul bio cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, durabile și 
competitive. Activitățile se axează pe 
încurajarea bioeconomiei prin 
transformarea proceselor și produselor 
industriale convenționale în procese și 
produse bazate pe resurse ecologice și 
eficiente din punct de vedere energetic 
(inclusiv apa și energia), pe dezvoltarea de 
biorafinării integrate care utilizează 
biomasă din producția primară, deșeuri 
biologice și subproduse ale industriei 
bazate pe conceptul bio, precum și pe 
deschiderea de noi piețe prin sprijinirea 
activităților de standardizare, reglementare 
și demonstrative/de testare pe teren, 
precum și de alt tip, ținând seama, în 
același timp, de implicațiile bioeconomiei 
asupra destinației terenurilor și a 
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schimbării acestei destinații.

Or. en

Amendamentul 1431
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este promovarea unor industrii 
bazate pe conceptul bio cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, durabile și 
competitive. Activitățile se vor axa pe 
încurajarea bioeconomiei prin 
transformarea proceselor și produselor 
industriale convenționale în procese și 
produse bazate pe resurse ecologice și 
eficiente din punct de vedere energetic, pe 
dezvoltarea de biorafinării integrate care 
utilizează biomasă din producția primară, 
deșeuri biologice și subproduse ale 
industriei bazate pe conceptul bio, precum 
și pe deschiderea de noi piețe prin 
sprijinirea activităților de standardizare, 
reglementare și demonstrative/de testare pe 
teren, precum și de alt tip, ținând seama, în 
același timp, de implicațiile bioeconomiei 
asupra destinației terenurilor și a 
schimbării acestei destinații.

Scopul este promovarea unor industrii 
bazate pe conceptul bio cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, durabile și 
competitive. Activitățile se axează pe 
încurajarea bioeconomiei prin 
transformarea proceselor și produselor 
industriale convenționale în procese și 
produse bazate pe resurse ecologice și 
eficiente din punct de vedere energetic, pe 
dezvoltarea de biorafinării integrate care 
produc și utilizează biomasă din producția 
primară, deșeuri biologice și produse 
derivate ale industriei bazate pe conceptul 
bio, precum și pe deschiderea de noi piețe 
prin sprijinirea activităților de 
standardizare, reglementare și 
demonstrative/de testare pe teren, precum 
și de alt tip, ținând seama, în același timp, 
de implicațiile bioeconomiei asupra 
destinației terenurilor și a schimbării 
acestei destinații.

Or. en

Amendamentul 1432
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera d – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este promovarea unor industrii 
bazate pe conceptul bio cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, durabile și 
competitive. Activitățile se vor axa pe 
încurajarea bioeconomiei prin 
transformarea proceselor și produselor 
industriale convenționale în procese și 
produse bazate pe resurse ecologice și 
eficiente din punct de vedere energetic, pe 
dezvoltarea de biorafinării integrate care 
utilizează biomasă din producția primară, 
deșeuri biologice și subproduse ale 
industriei bazate pe conceptul bio, precum 
și pe deschiderea de noi piețe prin 
sprijinirea activităților de standardizare, 
reglementare și demonstrative/de testare pe 
teren, precum și de alt tip, ținând seama, în 
același timp, de implicațiile bioeconomiei 
asupra destinației terenurilor și a 
schimbării acestei destinații.

Scopul este promovarea unor industrii 
bazate pe conceptul bio cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, durabile și 
competitive. Activitățile se axează pe 
încurajarea bioeconomiei prin 
transformarea proceselor și produselor 
industriale convenționale în procese și 
produse bazate pe resurse ecologice și 
eficiente din punct de vedere energetic, pe 
dezvoltarea de biorafinării integrate care 
produc și utilizează biomasă din producția 
primară, deșeuri biologice și produse 
derivate ale industriei bazate pe conceptul 
bio, precum și pe deschiderea de noi piețe 
prin sprijinirea activităților de 
standardizare, reglementare și 
demonstrative/de testare pe teren, precum 
și de alt tip, ținând seama, în același timp, 
de implicațiile bioeconomiei asupra 
destinației terenurilor și a schimbării 
acestei destinații.

Or. en

Amendamentul 1433
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este promovarea unor industrii 
bazate pe conceptul bio cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, durabile și 
competitive. Activitățile se vor axa pe 
încurajarea bioeconomiei prin 
transformarea proceselor și produselor
industriale convenționale în procese și 
produse bazate pe resurse ecologice și 

Scopul este promovarea unor industrii 
bazate pe conceptul bio cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, durabile și 
competitive. Activitățile se axează pe 
încurajarea bioeconomiei prin 
transformarea proceselor și produselor 
industriale convenționale în procese și 
produse bazate pe resurse ecologice și 
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eficiente din punct de vedere energetic, pe 
dezvoltarea de biorafinării integrate care 
utilizează biomasă din producția primară, 
deșeuri biologice și subproduse ale 
industriei bazate pe conceptul bio, precum 
și pe deschiderea de noi piețe prin 
sprijinirea activităților de standardizare, 
reglementare și demonstrative/de testare pe 
teren, precum și de alt tip, ținând seama, în 
același timp, de implicațiile bioeconomiei 
asupra destinației terenurilor și a 
schimbării acestei destinații.

eficiente din punct de vedere energetic, pe 
dezvoltarea de biorafinării integrate care 
produc și utilizează biomasă din producția 
primară, deșeuri biologice și produse 
derivate ale industriei bazate pe conceptul 
bio, precum și pe deschiderea de noi piețe 
prin sprijinirea activităților de 
standardizare, reglementare și 
demonstrative/de testare pe teren, precum 
și de alt tip, ținând seama, în același timp, 
de implicațiile bioeconomiei asupra 
destinației terenurilor și a schimbării 
acestei destinații.

Or. en

Justificare

Dezvoltarea biorafinăriilor integrate nu trebuie limitată la utilizare.

Amendamentul 1434
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este promovarea unor industrii 
bazate pe conceptul bio cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, durabile și 
competitive. Activitățile se vor axa pe 
încurajarea bioeconomiei prin 
transformarea proceselor și produselor 
industriale convenționale în procese și 
produse bazate pe resurse ecologice și 
eficiente din punct de vedere energetic, pe 
dezvoltarea de biorafinării integrate care 
utilizează biomasă din producția primară, 
deșeuri biologice și subproduse ale 
industriei bazate pe conceptul bio, precum 
și pe deschiderea de noi piețe prin 
sprijinirea activităților de standardizare, 
reglementare și demonstrative/de testare pe 

Scopul este promovarea unor industrii 
bazate pe conceptul bio cu emisii reduse, 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, durabile și competitive. 
Activitățile se axează pe încurajarea 
bioeconomiei prin transformarea 
proceselor și produselor industriale 
convenționale în procese și produse bazate 
pe resurse ecologice și eficiente din punct 
de vedere energetic, pe dezvoltarea de 
biorafinării integrate care utilizează 
biomasă din producția primară, deșeuri 
biologice și subproduse ale industriei 
bazate pe conceptul bio, precum și pe 
deschiderea de noi piețe prin sprijinirea 
activităților de standardizare, reglementare 
și demonstrative/de testare pe teren, 
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teren, precum și de alt tip, ținând seama, în 
același timp, de implicațiile bioeconomiei 
asupra destinației terenurilor și a 
schimbării acestei destinații.

precum și de alt tip, ținând seama, în 
același timp, de implicațiile bioeconomiei 
asupra destinației terenurilor și a 
schimbării acestei destinații.

Or. en

Amendamentul 1435
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Cercetarea interdisciplinară în 
domeniul marin și maritim
Exploatarea resurselor marine biologice 
și nebiologice, precum și utilizarea 
diverselor surse de energie marină, 
precum și numeroasele modalități în care 
sunt exploatate mările constituie 
provocări  științifice și tehnologice cu 
caracter interdisciplinar.  Mările și 
oceanele joacă, de asemenea, un rol 
determinant în reglarea climei, dar sunt 
puternic afectate de activitățile umane 
terestre, costiere și maritime, precum și de 
schimbările climatice. Obiectivul general 
este de a dezvolta cunoștințe științifice și 
tehnologice interdisciplinare (inclusiv 
prin studiul păsărilor palegice) în vederea 
eliberării potențialului creșterii „albastre” 
în industriile marine și maritime, 
protejând în același timp mediul maritim 
și garantând adaptarea la schimbările 
climatice.  Prin această abordare 
strategică coordonată a cercetării marine 
și maritime, în cadrul tuturor provocărilor 
și pilonilor programului Orizont 2020, se 
va sprijini, de asemenea, punerea în 
aplicare a politicilor relevante ale Uniunii 
de realizare a obiectivelor-cheie de 
creștere „albastră”.
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Or. en

Justificare

Pe baza raportului Teresei Riera Madurell, amendamentul 168. Amendament care precizează 
faptul că studiul anumitor specii de păsări marine se dezvoltă rapid și se dovedește a fi 
extrem de util în înțelegerea mediului marin în ansamblu.

Amendamentul 1436
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2,3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a furniza cantități 
suficiente de alimente, hrană pentru 
animale, biomasă și alte materii prime, 
protejând, în același timp, resursele 
naturale și consolidând serviciile 
ecosistemice, inclusiv găsind soluții de 
răspuns la schimbările climatice și în 
vederea atenuării efectelor acestora, 
dezvoltând în același timp servicii, 
concepte și politici pentru dezvoltarea 
mijloacelor de trai în mediul rural, 
inclusiv a populațiilor indigene din zona 
arctică. 

Or. en

Amendamentul 1437
Herbert Reul

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este de a realiza 
tranziția către un sistem energetic fiabil, 
durabil și competitiv, în condițiile unor 
resurse din ce în ce mai puține, ale unor 
nevoi de energie tot mai mari, precum și 

Obiectivul specific este de a realiza 
tranziția către un sistem energetic fiabil, 
accesibil, durabil și competitiv, în 
condițiile unor resurse din ce în ce mai 
puține, ale unor nevoi de energie tot mai 
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ale existenței schimbărilor climatice. mari, precum și ale existenței schimbărilor 
climatice.

Or. de

Amendamentul 1438
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea intenționează să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 20 % sub 
nivelurile din 1990, până în 2020, precum 
și să aplice o nouă reducere de 80-95 % 
până în 2050. În plus, sursele regenerabile 
de energie ar trebui să acopere 20 % din 
consumul final de energie în 2020 și ar 
trebui să existe în paralel o țintă de 
eficiență energetică de 20 %. Atingerea 
acestor obiective va necesita o revizuire 
generală a sistemului energetic, în care să 
se regăsească dezideratele: profil cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, securitate 
energetică și accesibilitate din punctul de 
vedere al costurilor, consolidând, în același 
timp, competitivitatea economică a 
Europei. În prezent, Europa este departe 
de acest obiectiv general. 80 % din 
sistemul energetic european se bazează 
încă pe combustibili fosili, iar acest sector 
generează 80 % din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din Uniune. Anual, 
2,5 % din produsul intern brut al Uniunii 
(PIB) este cheltuit pe importuri de energie 
și este foarte probabil ca acest fenomen să 
se accentueze. Această tendință ar 
conduce la o dependență totală de 
importurile de petrol și de gaze până în 
2050. Confruntați cu volatilitatea 
prețurilor la energie pe piața mondială, 
alături de preocupările legate de securitatea 
aprovizionării, industriile europene și 
consumatorii cheltuiesc o parte din ce în ce 

Uniunea intenționează să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 20% sub 
nivelurile din 1990, până în 2020. În plus, 
sursele regenerabile de energie ar trebui să 
acopere 20 % din consumul final de 
energie în 2020 și ar trebui să existe în 
paralel o țintă de eficiență energetică de 20 
%. Atingerea acestor obiective va necesita 
o revizuire generală a sistemului energetic, 
în care să se regăsească dezideratele: profil 
cu emisii reduse de dioxid de carbon, 
securitate energetică și accesibilitate din 
punctul de vedere al costurilor, 
consolidând, în același timp, 
competitivitatea economică a Europei.
Astfel de reforme sunt necesare pentru că, 
confruntați cu volatilitatea prețurilor la 
energie pe piața mondială (alături de 
preocupările legate de securitatea 
aprovizionării), cu creșterea presiunii 
fiscale asupra surselor de energie și costul 
ridicat de adaptare la legislația privind 
mediul și schimbările climatice a Uniunii, 
industriile europene și consumatorii 
cheltuiesc o parte din ce în ce mai 
însemnată din venitul lor pe energie
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mai însemnată din venitul lor pe energie.

Or. it

Amendamentul 1439
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea intenționează să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 20 % sub 
nivelurile din 1990, până în 2020, precum 
și să aplice o nouă reducere de 80-95 % 
până în 2050. În plus, sursele regenerabile 
de energie ar trebui să acopere 20 % din 
consumul final de energie în 2020 și ar 
trebui să existe în paralel o țintă de 
eficiență energetică de 20 %. Atingerea 
acestor obiective va necesita o revizuire 
generală a sistemului energetic, în care să 
se regăsească dezideratele: profil cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, securitate 
energetică și accesibilitate din punctul de 
vedere al costurilor, consolidând, în același 
timp, competitivitatea economică a 
Europei. În prezent, Europa este departe de 
acest obiectiv general. 80 % din sistemul 
energetic european se bazează încă pe 
combustibili fosili, iar acest sector 
generează 80 % din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din Uniune. Anual, 
2,5 % din produsul intern brut al Uniunii 
(PIB) este cheltuit pe importuri de energie 
și este foarte probabil ca acest fenomen să 
se accentueze. Această tendință ar conduce 
la o dependență totală de importurile de 
petrol și de gaze până în 2050. Confruntați 
cu volatilitatea prețurilor la energie pe 
piața mondială, alături de preocupările 
legate de securitatea aprovizionării, 
industriile europene și consumatorii 
cheltuiesc o parte din ce în ce mai 

Uniunea intenționează să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 20 % sub 
nivelurile din 1990, până în 2020, precum 
și să aplice o nouă reducere de 80-95 % 
până în 2050. În plus, sursele regenerabile 
de energie ar trebui să acopere 20 % din 
consumul final de energie în 2020 și ar 
trebui să existe în paralel o țintă de 
economisire a energiei de 20 %. Până în 
2050 trebuie să se realizeze o reducere cu 
80 până la 95% a emisiilor de gaze cu 
efect de seră. Pentru a atinge acest 
obiectiv, până la mijlocul acestui secol, 
tehnologiile de energie regenerabilă 
trebuie să reprezinte cea mai mare parte 
din sistemul european de aprovizionare cu 
energie. Aceste măsuri trebuie însoțite de 
o politică ambițioasă de eficiență 
energetică, deoarece este modul cel mai 
rentabil de atingere a obiectivelor noastre 
de decarbonizare pe termen lung. Este, 
prin urmare, oportun ca trei pătrimi din 
bugetul aferent acestei provocări să fie 
alocat cercetării și inovării în domeniul 
energiei regenerabile și al eficienței 
energetice. Atingerea acestor obiective va 
necesita o revizuire generală a sistemului 
energetic, în care să se regăsească 
dezideratele: profil durabil cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, securitate 
energetică și accesibilitate din punctul de 
vedere al costurilor, consolidând, în același 
timp, competitivitatea economică a 
Europei. În prezent, Europa este departe de 
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însemnată din venitul lor pe energie. acest obiectiv general. 80 % din sistemul 
energetic european se bazează încă pe 
combustibili fosili, iar acest sector 
generează 80 % din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din Uniune. Anual, 
2,5 % din produsul intern brut al Uniunii 
(PIB) este cheltuit pe importuri de energie 
și este foarte probabil ca acest fenomen să 
se accentueze. Această tendință ar conduce 
la o dependență totală de importurile de 
petrol și de gaze până în 2050. Confruntați 
cu volatilitatea prețurilor la energie pe 
piața mondială, alături de preocupările 
legate de securitatea aprovizionării, 
industriile europene și consumatorii 
cheltuiesc o parte din ce în ce mai 
însemnată din venitul lor pe energie.

Or. en

Amendamentul 1440
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea intenționează să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 20 % sub 
nivelurile din 1990, până în 2020, precum 
și să aplice o nouă reducere de 80-95 % 
până în 2050. În plus, sursele regenerabile 
de energie ar trebui să acopere 20 % din 
consumul final de energie în 2020 și ar 
trebui să existe în paralel o țintă de 
eficiență energetică de 20 %. Atingerea 
acestor obiective va necesita o revizuire 
generală a sistemului energetic, în care să 
se regăsească dezideratele: profil cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, securitate 
energetică și accesibilitate din punctul de 
vedere al costurilor, consolidând, în același 
timp, competitivitatea economică a 
Europei. În prezent, Europa este departe de 

Uniunea intenționează să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 20 % sub 
nivelurile din 1990, până în 2020, precum 
și să aplice o nouă reducere de 80-95 % 
până în 2050. În plus, sursele regenerabile 
de energie ar trebui să acopere 20 % din 
consumul final de energie în 2020 și ar 
trebui să existe în paralel o țintă de 
eficiență energetică de 20 %. Până în 2050 
ar trebui să se realizeze o reducere cu 80-
95% a emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Toate scenariile referitoare la 
decarbonizare menționate în Foaia de 
parcurs privind energia 2050 arată că, 
până la mijlocul acestui secol, 
tehnologiile bazate pe surse de energie 
regenerabilă vor deveni principalul mijloc 
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acest obiectiv general. 80 % din sistemul 
energetic european se bazează încă pe 
combustibili fosili, iar acest sector 
generează 80 % din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din Uniune. Anual, 
2,5 % din produsul intern brut al Uniunii 
(PIB) este cheltuit pe importuri de energie 
și este foarte probabil ca acest fenomen să 
se accentueze. Această tendință ar conduce 
la o dependență totală de importurile de 
petrol și de gaze până în 2050. Confruntați 
cu volatilitatea prețurilor la energie pe 
piața mondială, alături de preocupările 
legate de securitatea aprovizionării, 
industriile europene și consumatorii 
cheltuiesc o parte din ce în ce mai 
însemnată din venitul lor pe energie.

de aprovizionare cu energie. Aceste 
măsuri trebuie însoțite de o politică 
ambițioasă de eficiență energetică, 
deoarece este modul cel mai rentabil de
atingere a obiectivelor noastre de 
decarbonizare pe termen lung. Este, prin 
urmare, adecvat ca trei pătrimi din 
bugetul aferent acestei provocări să fie 
alocat cercetării și inovării în domeniul 
energiei regenerabile și al eficienței 
energetice. Atingerea acestor obiective va 
necesita o revizuire generală a sistemului 
energetic, în care să se regăsească 
dezideratele: dezvoltarea alternativelor la 
combustibilii fosili, securitate energetică și 
accesibilitate din punctul de vedere al 
costurilor, consolidând, în același timp, 
competitivitatea economică a Europei. În 
prezent, Europa este departe de acest 
obiectiv general. 80 % din sistemul 
energetic european se bazează încă pe 
combustibili fosili, iar acest sector 
generează 80 % din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din Uniune. Anual, 
2,5 % din produsul intern brut al Uniunii 
(PIB) este cheltuit pe importuri de energie 
și este foarte probabil ca acest fenomen să 
se accentueze. Această tendință ar conduce 
la o dependență totală de importurile de 
petrol și de gaze până în 2050. Confruntați 
cu volatilitatea prețurilor la energie pe 
piața mondială, alături de preocupările 
legate de securitatea aprovizionării, 
industriile europene și consumatorii 
cheltuiesc o parte din ce în ce mai 
însemnată din venitul lor pe energie.

Or. en

Amendamentul 1441
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,1 – paragraful 2



AM\907849RO.doc 109/183 PE492.789v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea intenționează să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 20 % sub 
nivelurile din 1990, până în 2020, precum 
și să aplice o nouă reducere de 80-95 % 
până în 2050. În plus, sursele regenerabile 
de energie ar trebui să acopere 20 % din 
consumul final de energie în 2020 și ar 
trebui să existe în paralel o țintă de 
eficiență energetică de 20 %. Atingerea 
acestor obiective va necesita o revizuire 
generală a sistemului energetic, în care să 
se regăsească dezideratele: profil cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, securitate 
energetică și accesibilitate din punctul de 
vedere al costurilor, consolidând, în același 
timp, competitivitatea economică a 
Europei. În prezent, Europa este departe de 
acest obiectiv general. 80 % din sistemul 
energetic european se bazează încă pe 
combustibili fosili, iar acest sector 
generează 80 % din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din Uniune. Anual, 
2,5 % din produsul intern brut al Uniunii 
(PIB) este cheltuit pe importuri de energie 
și este foarte probabil ca acest fenomen să 
se accentueze. Această tendință ar conduce 
la o dependență totală de importurile de 
petrol și de gaze până în 2050. Confruntați 
cu volatilitatea prețurilor la energie pe 
piața mondială, alături de preocupările 
legate de securitatea aprovizionării, 
industriile europene și consumatorii 
cheltuiesc o parte din ce în ce mai 
însemnată din venitul lor pe energie.

Uniunea intenționează să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 20 % sub 
nivelurile din 1990, până în 2020, precum 
și să aplice o nouă reducere de 80-95 % 
până în 2050. În plus, sursele regenerabile 
de energie ar trebui să acopere 20 % din 
consumul final de energie în 2020 și ar 
trebui să existe în paralel o țintă de 
eficiență energetică de 20 %. Până în 2050 
ar trebui să se realizeze o reducere cu 80-
95% a emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Toate scenariile din Foaia de parcurs 
privind energia 2050 arată că tehnologiile 
care folosesc surse de energie 
regenerabile vor reprezenta, până la 
mijlocul secolului, cea mai mare parte a 
tehnologiilor de aprovizionare cu energie 
și că eficiența energetică va juca un rol 
esențial pentru îndeplinirea acestor 
obiective. Este, prin urmare, oportun ca 
85% din bugetul aferent acestei provocări 
să fie alocat cercetării și inovării în 
domeniul energiei regenerabile și al 
eficienței energetice la utilizatorii finali.
Atingerea acestor obiective va necesita o 
revizuire generală a sistemului energetic, în 
care să se regăsească dezideratele: energie 
regenerabilă, securitate energetică și 
accesibilitate din punctul de vedere al 
costurilor, consolidând, în același timp, 
competitivitatea economică a Europei. În 
prezent, Europa este departe de acest 
obiectiv general. 80 % din sistemul 
energetic european se bazează încă pe 
combustibili fosili, iar acest sector 
generează 80 % din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din Uniune. Anual, 
2,5 % din produsul intern brut al Uniunii 
(PIB) este cheltuit pe importuri de energie 
și este foarte probabil ca acest fenomen să 
se accentueze. Această tendință ar conduce 
la o dependență totală de importurile de 
petrol și de gaze până în 2050. Confruntați 
cu volatilitatea prețurilor la energie pe 
piața mondială, alături de preocupările 
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legate de securitatea aprovizionării, 
industriile europene și consumatorii 
cheltuiesc o parte din ce în ce mai 
însemnată din venitul lor pe energie.

Or. en

Amendamentul 1442
Kent Johansson, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea intenționează să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 20 % sub 
nivelurile din 1990, până în 2020, precum 
și să aplice o nouă reducere de 80-95 % 
până în 2050. În plus, sursele regenerabile 
de energie ar trebui să acopere 20 % din 
consumul final de energie în 2020 și ar 
trebui să existe în paralel o țintă de 
eficiență energetică de 20 %. Atingerea 
acestor obiective va necesita o revizuire 
generală a sistemului energetic, în care să 
se regăsească dezideratele: profil cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, securitate 
energetică și accesibilitate din punctul de 
vedere al costurilor, consolidând, în același 
timp, competitivitatea economică a 
Europei. În prezent, Europa este departe de 
acest obiectiv general. 80 % din sistemul 
energetic european se bazează încă pe 
combustibili fosili, iar acest sector 
generează 80 % din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din Uniune. Anual, 
2,5 % din produsul intern brut al Uniunii 
(PIB) este cheltuit pe importuri de energie 
și este foarte probabil ca acest fenomen să 
se accentueze. Această tendință ar conduce 
la o dependență totală de importurile de 
petrol și de gaze până în 2050. Confruntați 
cu volatilitatea prețurilor la energie pe 
piața mondială, alături de preocupările 
legate de securitatea aprovizionării, 

Uniunea intenționează să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 20 % sub 
nivelurile din 1990, până în 2020, precum 
și să aplice o nouă reducere de 80-95 % 
până în 2050. În plus, sursele regenerabile 
de energie ar trebui să acopere 20 % din 
consumul final de energie în 2020 și ar 
trebui să existe în paralel o țintă de 
eficiență energetică de 20 %. Până în 2050 
ar trebui să se realizeze o reducere cu 80-
95 % a emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Scenariile de decarbonizare din Foaia de 
parcurs privind energia 2050 arată că 
tehnologiile care folosesc surse de energie 
regenerabile ar trebui să reprezinte, cu 
suficiente investiții și absorbție, până la 
mijlocul secolului, cea mai mare parte a 
tehnologiilor de aprovizionare cu energie. 
Este, prin urmare, oportun să se aloce 
fonduri proporționale, în cadrul acestei 
provocări, cercetării și inovării în 
domeniul energiei regenerabile. Atingerea 
acestor obiective va necesita o revizuire 
generală a sistemului energetic, în care să 
se regăsească dezideratele: profil cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, securitate 
energetică și accesibilitate din punctul de 
vedere al costurilor, consolidând, în același 
timp, competitivitatea economică a 
Europei. În prezent, Europa este departe de 
acest obiectiv general. 80 % din sistemul 
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industriile europene și consumatorii 
cheltuiesc o parte din ce în ce mai 
însemnată din venitul lor pe energie.

energetic european se bazează încă pe 
combustibili fosili, iar acest sector 
generează 80 % din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din Uniune. Anual, 
2,5 % din produsul intern brut al Uniunii 
(PIB) este cheltuit pe importuri de energie 
și este foarte probabil ca acest fenomen să 
se accentueze. Această tendință ar conduce 
la o dependență totală de importurile de 
petrol și de gaze până în 2050. Confruntați 
cu volatilitatea prețurilor la energie pe 
piața mondială, alături de preocupările 
legate de securitatea aprovizionării, 
industriile europene și consumatorii 
cheltuiesc o parte din ce în ce mai 
însemnată din venitul lor pe energie.

Or. en

Amendamentul 1443
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea intenționează să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 20 % sub 
nivelurile din 1990, până în 2020, precum 
și să aplice o nouă reducere de 80-95 % 
până în 2050. În plus, sursele regenerabile 
de energie ar trebui să acopere 20 % din 
consumul final de energie în 2020 și ar 
trebui să existe în paralel o țintă de 
eficiență energetică de 20 %. Atingerea 
acestor obiective va necesita o revizuire 
generală a sistemului energetic, în care să 
se regăsească dezideratele: profil cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, securitate 
energetică și accesibilitate din punctul de 
vedere al costurilor, consolidând, în același 
timp, competitivitatea economică a 
Europei. În prezent, Europa este departe de 
acest obiectiv general. 80 % din sistemul 
energetic european se bazează încă pe 

Uniunea intenționează să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 20 % sub 
nivelurile din 1990, până în 2020, precum 
și să aplice o nouă reducere de 80-95 % 
până în 2050. În plus, sursele regenerabile 
de energie ar trebui să acopere 20 % din 
consumul final de energie în 2020 și ar 
trebui să existe în paralel o țintă de 
eficiență energetică de 20 %. Este, prin 
urmare, oportun ca majoritatea bugetului 
aferent acestei provocări să fie alocată 
cercetării și inovării în domeniul energiei 
regenerabile, stocării energiei, CSC, 
generării de energie neutră din 
perspectiva utilizării carbonului și 
îmbunătățirii gestionării rețelei și a 
eficienței energetice. Atingerea acestor 
obiective va necesita o revizuire generală a 
sistemului energetic, în care să se 
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combustibili fosili, iar acest sector 
generează 80 % din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din Uniune. Anual, 
2,5 % din produsul intern brut al Uniunii 
(PIB) este cheltuit pe importuri de energie 
și este foarte probabil ca acest fenomen să 
se accentueze. Această tendință ar conduce 
la o dependență totală de importurile de 
petrol și de gaze până în 2050. Confruntați 
cu volatilitatea prețurilor la energie pe 
piața mondială, alături de preocupările 
legate de securitatea aprovizionării, 
industriile europene și consumatorii 
cheltuiesc o parte din ce în ce mai 
însemnată din venitul lor pe energie.

regăsească dezideratele: profil cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, securitate 
energetică și accesibilitate din punctul de 
vedere al costurilor, consolidând, în același 
timp, competitivitatea economică a 
Europei. În prezent, Europa este departe de 
acest obiectiv general. 80 % din sistemul 
energetic european se bazează încă pe 
combustibili fosili, iar acest sector 
generează 80 % din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din Uniune. Anual, 
2,5 % din produsul intern brut al Uniunii 
(PIB) este cheltuit pe importuri de energie 
și este foarte probabil ca acest fenomen să 
se accentueze. Această tendință ar conduce 
la o dependență totală de importurile de 
petrol și de gaze până în 2050. Confruntați 
cu volatilitatea prețurilor la energie pe 
piața mondială, alături de preocupările 
legate de securitatea aprovizionării, 
industriile europene și consumatorii 
cheltuiesc o parte din ce în ce mai 
însemnată din venitul lor pe energie.

Or. en

Amendamentul 1444
Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea intenționează să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 20 % sub 
nivelurile din 1990, până în 2020, precum 
și să aplice o nouă reducere de 80-95 % 
până în 2050. În plus, sursele regenerabile 
de energie ar trebui să acopere 20 % din 
consumul final de energie în 2020 și ar 
trebui să existe în paralel o țintă de 
eficiență energetică de 20 %. Atingerea 
acestor obiective va necesita o revizuire 
generală a sistemului energetic, în care să 
se regăsească dezideratele: profil cu emisii 

Uniunea intenționează să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 20 % sub 
nivelurile din 1990, până în 2020, precum 
și să aplice o nouă reducere de 80-95 % 
până în 2050. În plus, sursele regenerabile 
de energie ar trebui să acopere 20 % din 
consumul final de energie în 2020 și ar 
trebui să existe în paralel o țintă de 
eficiență energetică de 20 %. Este, prin 
urmare, importantă identificarea soluției 
optime pentru integrarea energiei 
regenerabile prin echilibrarea rețelei de 
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reduse de dioxid de carbon, securitate 
energetică și accesibilitate din punctul de 
vedere al costurilor, consolidând, în același 
timp, competitivitatea economică a 
Europei. În prezent, Europa este departe de 
acest obiectiv general. 80 % din sistemul 
energetic european se bazează încă pe 
combustibili fosili, iar acest sector 
generează 80 % din totalul emisiilor de
gaze cu efect de seră din Uniune. Anual, 
2,5 % din produsul intern brut al Uniunii 
(PIB) este cheltuit pe importuri de energie 
și este foarte probabil ca acest fenomen să 
se accentueze. Această tendință ar conduce 
la o dependență totală de importurile de 
petrol și de gaze până în 2050. Confruntați 
cu volatilitatea prețurilor la energie pe 
piața mondială, alături de preocupările 
legate de securitatea aprovizionării, 
industriile europene și consumatorii 
cheltuiesc o parte din ce în ce mai 
însemnată din venitul lor pe energie.

electricitate, cu ajutorul unor tehnologii 
de generare dinamice și ecologice.
Atingerea acestor obiective va necesita o 
revizuire generală a sistemului energetic, în 
care să se regăsească dezideratele: profil cu 
emisii reduse de dioxid de carbon, 
securitate energetică și accesibilitate din 
punctul de vedere al costurilor, 
consolidând, în același timp, 
competitivitatea economică a Europei. În 
prezent, Europa este departe de acest 
obiectiv general. 80 % din sistemul 
energetic european se bazează încă pe 
combustibili fosili, iar acest sector 
generează 80 % din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din Uniune. Anual, 
2,5 % din produsul intern brut al Uniunii 
(PIB) este cheltuit pe importuri de energie 
și este foarte probabil ca acest fenomen să 
se accentueze. Această tendință ar conduce 
la o dependență totală de importurile de 
petrol și de gaze până în 2050. Confruntați 
cu volatilitatea prețurilor la energie pe 
piața mondială, alături de preocupările 
legate de securitatea aprovizionării, 
industriile europene și consumatorii 
cheltuiesc o parte din ce în ce mai 
însemnată din venitul lor pe energie.

Or. en

Justificare

Tehnologiile bazate pe sursele de energie regenerabilă joacă un rol esențial în toate 
scenariile de decarbonizare în Foaia de parcurs privind energia 2050 și, astfel, sectorul 
cercetării și dezvoltării ar trebui să se axeze pe găsirea echilibrului în vederea integrării 
noilor tehnologii bazate pe surse regenerabile în rețeaua de electricitate.

Amendamentul 1445
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea intenționează să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 20 % sub 
nivelurile din 1990, până în 2020, precum 
și să aplice o nouă reducere de 80-95 % 
până în 2050. În plus, sursele regenerabile 
de energie ar trebui să acopere 20 % din 
consumul final de energie în 2020 și ar 
trebui să existe în paralel o țintă de 
eficiență energetică de 20 %. Atingerea 
acestor obiective va necesita o revizuire 
generală a sistemului energetic, în care să 
se regăsească dezideratele: profil cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, securitate 
energetică și accesibilitate din punctul de 
vedere al costurilor, consolidând, în același 
timp, competitivitatea economică a 
Europei. În prezent, Europa este departe de 
acest obiectiv general. 80 % din sistemul 
energetic european se bazează încă pe 
combustibili fosili, iar acest sector 
generează 80 % din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din Uniune. Anual, 
2,5 % din produsul intern brut al Uniunii 
(PIB) este cheltuit pe importuri de energie 
și este foarte probabil ca acest fenomen să 
se accentueze. Această tendință ar conduce 
la o dependență totală de importurile de 
petrol și de gaze până în 2050. Confruntați 
cu volatilitatea prețurilor la energie pe 
piața mondială, alături de preocupările 
legate de securitatea aprovizionării, 
industriile europene și consumatorii 
cheltuiesc o parte din ce în ce mai 
însemnată din venitul lor pe energie.

Uniunea intenționează să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 20% sub 
nivelurile din 1990, până în 2020, precum 
și să aplice ulterior o nouă reducere de 80-
95% până în 2050. În plus, sursele 
regenerabile de energie ar trebui să acopere 
20 % din consumul final de energie în 
2020 și ar trebui să existe în paralel o țintă 
de eficiență energetică de 20 %. Atingerea 
acestor obiective va necesita o revizuire 
generală a sistemului energetic, în care să 
se regăsească dezideratele: profil cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, securitate 
energetică și accesibilitate din punctul de 
vedere al costurilor, consolidând, în același 
timp, competitivitatea economică a 
Europei. În prezent, Europa este departe de 
acest obiectiv general. 80 % din sistemul 
energetic european se bazează încă pe 
combustibili fosili, iar acest sector 
generează 80 % din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din Uniune. Anual, 
2,5 % din produsul intern brut al Uniunii 
(PIB) este cheltuit pe importuri de energie 
și este foarte probabil ca acest fenomen să 
se accentueze. Această tendință ar conduce 
la o dependență totală de importurile de 
petrol și de gaze până în 2050, dacă nu se 
vor dezvolta noi surse în mod durabil în 
UE. Confruntați cu volatilitatea prețurilor 
la energie pe piața mondială, alături de 
preocupările legate de securitatea 
aprovizionării, industriile europene și 
consumatorii cheltuiesc o parte din ce în ce 
mai însemnată din venitul lor pe energie.

Or. en

Justificare

Obiectivul definitiv pentru reducerea gazelor cu efect de seră până în 2050 nu a fost încă 
hotărât. Se urmărește un procent de 80-95%, dar acesta nu este neapărat realizabil. S-au 
descoperit, de asemenea, noi surse de gaze și petrol în Europa, iar în prezent, se hotărăște 
dacă acestea pot fi exploatate în mod durabil. Aceste aspecte ar trebui reamintite în 
programul Orizont 2020.
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Amendamentul 1446
Herbert Reul

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea intenționează să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 20 % sub 
nivelurile din 1990, până în 2020, precum 
și să aplice o nouă reducere de 8095 % 
până în 2050. În plus, sursele regenerabile 
de energie ar trebui să acopere 20 % din 
consumul final de energie în 2020 și ar 
trebui să existe în paralel o țintă de 
eficiență energetică de 20 %. Atingerea 
acestor obiective va necesita o revizuire
generală a sistemului energetic, în care să 
se regăsească dezideratele: profil cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, securitate 
energetică și accesibilitate din punctul de 
vedere al costurilor, consolidând, în același 
timp, competitivitatea economică a 
Europei. În prezent, Europa este departe de 
acest obiectiv general. 80% din sistemul 
energetic european se bazează încă pe 
combustibili fosili, iar acest sector 
generează 80% din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din Uniune. Anual, 
2,5% din produsul intern brut al Uniunii 
(PIB) este cheltuit pe importuri de energie 
și este foarte probabil ca acest fenomen să 
se accentueze. Această tendință ar conduce 
la o dependență totală de importurile de 
petrol și de gaze până în 2050. Confruntați 
cu volatilitatea prețurilor la energie pe 
piața mondială, alături de preocupările 
legate de securitatea aprovizionării, 
industriile europene și consumatorii 
cheltuiesc o parte din ce în ce mai 
însemnată din venitul lor pe energie.

Uniunea intenționează să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 20 % sub 
nivelurile din 1990, până în 2020, precum 
și să aplice o nouă reducere de 80-95 % 
până în 2050. În plus, sursele regenerabile 
de energie ar trebui să acopere 20 % din 
consumul final de energie în 2020 și ar 
trebui să existe în paralel o țintă de 
eficiență energetică de 20 %. Atingerea 
acestor obiective va necesita dezvoltarea în 
continuare a sistemului energetic, în care 
să se regăsească dezideratele: profil cu 
emisii reduse de dioxid de carbon, 
securitate energetică și accesibilitate din 
punctul de vedere al costurilor, 
consolidând, în același timp, 
competitivitatea economică a Europei. În 
prezent, Europa este departe de acest 
obiectiv general. 80% din sistemul 
energetic european se bazează încă pe 
combustibili fosili, iar acest sector 
generează 80% din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din Uniune. Anual, 
2,5% din produsul intern brut al Uniunii 
(PIB) este cheltuit pe importuri de energie 
și este foarte probabil ca acest fenomen să 
se accentueze. Această tendință ar putea 
crește dependența de importurile de petrol 
și de gaze până în 2050. Confruntați cu 
volatilitatea prețurilor la energie pe piața 
mondială, alături de preocupările legate de 
securitatea aprovizionării, industriile 
europene și consumatorii cheltuiesc o parte 
din ce în ce mai însemnată din venitul lor 
pe energie.

Or. de
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Amendamentul 1447
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea intenționează să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 20 % sub 
nivelurile din 1990, până în 2020, precum 
și să aplice o nouă reducere de 80-95 % 
până în 2050. În plus, sursele regenerabile 
de energie ar trebui să acopere 20 % din 
consumul final de energie în 2020 și ar 
trebui să existe în paralel o țintă de 
eficiență energetică de 20 %. Atingerea 
acestor obiective va necesita o revizuire 
generală a sistemului energetic, în care să 
se regăsească dezideratele: profil cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, securitate 
energetică și accesibilitate din punctul de 
vedere al costurilor, consolidând, în același 
timp, competitivitatea economică a 
Europei. În prezent, Europa este departe de 
acest obiectiv general. 80 % din sistemul 
energetic european se bazează încă pe 
combustibili fosili, iar acest sector 
generează 80 % din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din Uniune. Anual, 
2,5 % din produsul intern brut al Uniunii 
(PIB) este cheltuit pe importuri de energie 
și este foarte probabil ca acest fenomen să 
se accentueze. Această tendință ar conduce 
la o dependență totală de importurile de 
petrol și de gaze până în 2050. Confruntați 
cu volatilitatea prețurilor la energie pe 
piața mondială, alături de preocupările 
legate de securitatea aprovizionării, 
industriile europene și consumatorii 
cheltuiesc o parte din ce în ce mai 
însemnată din venitul lor pe energie.

Uniunea intenționează să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră cu 20 % sub 
nivelurile din 1990, până în 2020, precum 
și să aplice o nouă reducere de 80-95 % 
până în 2050. În plus, sursele regenerabile 
de energie ar trebui să acopere 20 % din 
consumul final de energie în 2020 și ar 
trebui să existe în paralel o țintă de 
eficiență energetică de 20 %. Atingerea 
acestor obiective va necesita o revizuire 
generală a sistemului energetic, în care să 
se regăsească dezideratele: profil cu emisii 
reduse, securitate energetică și 
accesibilitate din punctul de vedere al 
costurilor, consolidând, în același timp, 
competitivitatea economică a Europei. În 
prezent, Europa este departe de acest 
obiectiv general. 80 % din sistemul 
energetic european se bazează încă pe 
combustibili fosili, iar acest sector 
generează 80 % din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră din Uniune. Anual, 
2,5 % din produsul intern brut al Uniunii 
(PIB) este cheltuit pe importuri de energie 
și este foarte probabil ca acest fenomen să
se accentueze. Această tendință ar conduce 
la o dependență totală de importurile de 
petrol și de gaze până în 2050. Confruntați 
cu volatilitatea prețurilor la energie pe 
piața mondială, alături de preocupările 
legate de securitatea aprovizionării, 
industriile europene și consumatorii 
cheltuiesc o parte din ce în ce mai 
însemnată din venitul lor pe energie.

Or. en



AM\907849RO.doc 117/183 PE492.789v01-00

RO

Amendamentul 1448
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Foaia de parcurs către o economie 
competitivă caracterizată prin emisii 
reduse de dioxid de carbon în 2050 arată 
că reducerile emisiilor de gaze cu efect de 
seră vizate vor trebui să fi respectate într-
o mare măsură pe teritoriul Uniunii. 
Aceasta ar conduce la reducerea emisiilor 
de CO2 cu peste 90 % până în 2050 în 
sectorul energiei electrice, cu peste 80 % 
în industrie, cu cel puțin 60 % în 
transporturi și cu aproximativ 90 % în 
sectorul locuințelor și al serviciilor.

eliminat

Or. it

Justificare

Așa cum arată numele său, programul nu acoperă decât perioada până în 2020. Nu are sens 
deci să ne referim la posibile scenarii de viitor pentru deceniile care urmează acestei 
perioade.

Amendamentul 1449
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Foaia de parcurs către o economie 
competitivă caracterizată prin emisii reduse 
de dioxid de carbon în 205027 arată că 
reducerile emisiilor de gaze cu efect de 
seră vizate vor trebui să fi respectate într-o 
mare măsură pe teritoriul Uniunii. Aceasta 
ar conduce la reducerea emisiilor de CO2 

Foaia de parcurs către o economie 
competitivă caracterizată prin emisii reduse 
de dioxid de carbon în 205027 arată că 
reducerile emisiilor de gaze cu efect de 
seră vizate vor trebui să fi respectate într-o 
mare măsură pe teritoriul Uniunii. Aceasta 
ar conduce la reducerea emisiilor de CO2 
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cu peste 90 % până în 2050 în sectorul 
energiei electrice, cu peste 80 % în 
industrie, cu cel puțin 60 % în transporturi 
și cu aproximativ 90 % în sectorul 
locuințelor și al serviciilor.

cu peste 90 % până în 2050 în sectorul 
energiei electrice, cu peste 80 % în 
industrie, cu cel puțin 60 % în transporturi 
și cu aproximativ 90 % în sectorul 
locuințelor și al serviciilor. Foaia de 
parcurs arată, de asemenea, că, printre 
altele, gazele pot contribui la 
transformarea sectorului energetic, pe 
termen scurt și mediu.

Or. en

Amendamentul 1450
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Foaia de parcurs către o economie 
competitivă caracterizată prin emisii reduse 
de dioxid de carbon în 205027 arată că 
reducerile emisiilor de gaze cu efect de 
seră vizate vor trebui să fi respectate într-o 
mare măsură pe teritoriul Uniunii. Aceasta 
ar conduce la reducerea emisiilor de CO2 
cu peste 90 % până în 2050 în sectorul 
energiei electrice, cu peste 80 % în 
industrie, cu cel puțin 60 % în transporturi 
și cu aproximativ 90 % în sectorul 
locuințelor și al serviciilor.

Foaia de parcurs către o economie 
competitivă caracterizată prin emisii reduse 
de dioxid de carbon în 205027, astfel cum a 
fost redactată de Comisia Europeană, 
presupune că reducerile emisiilor de gaze 
cu efect de seră vizate vor trebui să fi 
respectate într-o mare măsură pe teritoriul 
Uniunii, având în vedere lipsa unui acord 
mondial în acest sens. Aceasta ar conduce 
la reducerea emisiilor de CO2 chiar cu 
peste 90% până în 2050 în sectorul energiei 
electrice, cu peste 80% în industrie, cu 
60% în transporturi și 90% în sectorul 
locuințelor și al serviciilor.

Or. en

Justificare

Obiectivul definitiv pentru reducerea gazelor cu efect de seră până în 2050 nu a fost încă 
hotărât. Se urmărește un procent de 80-95%, dar acesta nu este neapărat realizabil.

Amendamentul 1451
Herbert Reul
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Foaia de parcurs către o economie 
competitivă caracterizată prin emisii reduse 
de dioxid de carbon în 2050 arată că 
reducerile emisiilor de gaze cu efect de 
seră vizate vor trebui să fi respectate într-o 
mare măsură pe teritoriul Uniunii. Aceasta 
ar conduce la reducerea emisiilor de CO2 
cu peste 90 % până în 2050 în sectorul 
energiei electrice, cu peste 80 % în 
industrie, cu cel puțin 60 % în transporturi 
și cu aproximativ 90 % în sectorul 
locuințelor și al serviciilor.

Foaia de parcurs către o economie 
competitivă caracterizată prin emisii reduse 
de dioxid de carbon în 2050 arată că 
reducerile emisiilor de gaze cu efect de 
seră vizate ar trebui să fi respectate într-o 
mare măsură pe teritoriul Uniunii. Aceasta 
ar conduce la reducerea emisiilor de CO2 
până în 2050 în sectorul energiei electrice, 
în industrie, în transporturi,în sectorul 
locuințelor, al serviciilor și în alte 
sectoare.

Or. de

Amendamentul 1452
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Foaia de parcurs către o economie 
competitivă caracterizată prin emisii reduse 
de dioxid de carbon în 205027 arată că 
reducerile emisiilor de gaze cu efect de 
seră vizate vor trebui să fi respectate într-o 
mare măsură pe teritoriul Uniunii. Aceasta 
ar conduce la reducerea emisiilor de CO2 
cu peste 90 % până în 2050 în sectorul 
energiei electrice, cu peste 80 % în 
industrie, cu cel puțin 60 % în transporturi 
și cu aproximativ 90 % în sectorul 
locuințelor și al serviciilor.

Foaia de parcurs către o economie 
competitivă caracterizată prin emisii reduse 
în 205027 arată că reducerile emisiilor de 
gaze cu efect de seră vizate vor trebui să fi 
respectate într-o mare măsură pe teritoriul 
Uniunii. Aceasta ar conduce la reducerea 
emisiilor de CO2 cu peste 90 % până în 
2050 în sectorul energiei electrice, cu peste 
80 % în industrie, cu cel puțin 60 % în 
transporturi și cu aproximativ 90 % în 
sectorul locuințelor și al serviciilor.

Or. en
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Amendamentul 1453
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să 
se facă investiții semnificative în 
cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață a unor tehnologii și 
servicii cu emisii reduse de carbon, 
eficiente, sigure și fiabile. Acestea trebuie 
să fie însoțite îndeaproape de soluții de 
natură netehnologică privind atât cererea, 
cât și oferta. Toate acestea trebuie să facă 
parte dintr-o politică integrată în materie de 
emisii reduse de dioxid de carbon, care 
include tehnologii generice esențiale, în 
special soluții TIC și procese de fabricare, 
prelucrare, și materiale avansate. Scopul 
este de a produce tehnologii și servicii 
eficiente din punct de vedere energetic care 
pot fi preluate într-o mare măsură pe 
piețele europene și internaționale și de a 
crea un sistem inteligent de gestionare a 
cererii bazat pe o piața deschisă și 
transparentă a comerțului cu energie și pe 
sisteme inteligente de gestionare a 
eficienței energetice.

Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să 
se facă investiții semnificative în 
cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață a unor tehnologii și 
servicii cu emisii reduse de carbon,
eficiente, sigure și fiabile; o parte 
semnificativă a bugetului aferent acestei 
provocări a societății este, prin urmare, 
alocată sprijinirii cercetării și inovării în 
domeniul energiei regenerabile, 
distribuției de energie, rețelelor 
inteligente, stocării de energie și eficienței 
energetice. Acestea trebuie să fie însoțite 
îndeaproape de soluții de natură 
netehnologică privind atât cererea, cât și 
oferta. Toate acestea trebuie să facă parte 
dintr-o politică integrată în materie de 
emisii reduse de dioxid de carbon, care 
include tehnologii generice esențiale, în 
special soluții TIC și procese de fabricare, 
prelucrare, și materiale avansate. Scopul 
este de a produce tehnologii și servicii 
eficiente din punct de vedere energetic care 
vor contribui la rezolvarea problemelor 
energetice și care pot fi preluate într-o 
mare măsură pe piețele europene și 
internaționale și de a crea un sistem 
inteligent de gestionare a cererii bazat pe o 
piața deschisă și transparentă a comerțului 
cu energie și pe sisteme inteligente de 
gestionare a eficienței energetice.

Or. en

Amendamentul 1454
Britta Thomsen
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să 
se facă investiții semnificative în 
cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață a unor tehnologii și 
servicii cu emisii reduse de carbon, 
eficiente, sigure și fiabile. Acestea trebuie 
să fie însoțite îndeaproape de soluții de 
natură netehnologică privind atât cererea, 
cât și oferta. Toate acestea trebuie să facă 
parte dintr-o politică integrată în materie de 
emisii reduse de dioxid de carbon, care 
include tehnologii generice esențiale, în 
special soluții TIC și procese de fabricare, 
prelucrare, și materiale avansate. Scopul 
este de a produce tehnologii și servicii 
eficiente din punct de vedere energetic care 
pot fi preluate într-o mare măsură pe 
piețele europene și internaționale și de a 
crea un sistem inteligent de gestionare a 
cererii bazat pe o piața deschisă și 
transparentă a comerțului cu energie și pe 
sisteme inteligente de gestionare a 
eficienței energetice.

Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să 
se facă investiții semnificative în 
cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață a unor tehnologii și 
servicii cu emisii reduse de carbon, 
eficiente, sigure și fiabile; având în vedere 
faptul că tehnologiile pentru eficiența 
energetică și energia regenerabilă sunt 
opțiunile cele mai sigure de atingere a 
obiectivelor de decarbonizare, cel puțin 
75% din bugetul aferent acestei provocări 
a societății va fi alocat acestor tehnologii. 
Acestea trebuie să fie însoțite îndeaproape 
de soluții de natură netehnologică privind 
atât cererea, cât și oferta. Toate acestea 
trebuie să facă parte dintr-o politică 
integrată în materie de emisii reduse de 
dioxid de carbon, care include tehnologii 
generice esențiale, în special soluții TIC și 
procese de fabricare, prelucrare, și 
materiale avansate. Scopul este de a 
produce tehnologii și servicii eficiente din 
punct de vedere energetic care pot fi 
preluate într-o mare măsură pe piețele 
europene și internaționale și de a crea un 
sistem inteligent de gestionare a cererii 
bazat pe o piața deschisă și transparentă a 
comerțului cu energie și pe sisteme 
inteligente de gestionare a eficienței 
energetice.

Or. en

Justificare

Foaia de parcurs privind energia a CE subliniază faptul că energia regenerabilă și eficiența 
energetică fac parte din scenariile menite să atingă obiectivele de decarbonizare din 2050. 
Pentru ca Europa să atingă acest obiectiv, este nevoie de un sprijin semnificativ pentru 
cercetare și inovare.
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Amendamentul 1455
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să 
se facă investiții semnificative în 
cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață a unor tehnologii și 
servicii cu emisii reduse de carbon, 
eficiente, sigure și fiabile. Acestea trebuie 
să fie însoțite îndeaproape de soluții de 
natură netehnologică privind atât cererea, 
cât și oferta. Toate acestea trebuie să facă 
parte dintr-o politică integrată în materie de 
emisii reduse de dioxid de carbon, care 
include tehnologii generice esențiale, în 
special soluții TIC și procese de fabricare, 
prelucrare, și materiale avansate. Scopul 
este de a produce tehnologii și servicii 
eficiente din punct de vedere energetic care 
pot fi preluate într-o mare măsură pe 
piețele europene și internaționale și de a 
crea un sistem inteligent de gestionare a 
cererii bazat pe o piața deschisă și 
transparentă a comerțului cu energie și pe 
sisteme inteligente de gestionare a 
eficienței energetice.

Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să 
se facă investiții semnificative în 
cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață a unor tehnologii și 
servicii cu emisii reduse de carbon, 
eficiente, sigure și fiabile. Trebuie 
acordată o atenție specială cercetării, 
dezvoltării și introducerii 
microgeneratoarelor și a generatoarelor 
de energie la scară mică. Acestea trebuie 
să fie însoțite îndeaproape de soluții de 
natură netehnologică privind atât cererea, 
cât și oferta. Toate acestea trebuie să facă 
parte dintr-o politică integrată în materie de 
emisii reduse de dioxid de carbon, care 
include tehnologii generice esențiale, în 
special soluții TIC și procese de fabricare, 
prelucrare, și materiale avansate. Scopul 
este de a produce tehnologii și servicii 
eficiente din punct de vedere energetic care 
pot fi preluate într-o mare măsură pe 
piețele europene și internaționale și de a 
crea un sistem inteligent de gestionare a 
cererii bazat pe o piața deschisă și 
transparentă a comerțului cu energie și pe 
sisteme inteligente de gestionare a 
eficienței energetice.

Or. en

Amendamentul 1456
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,1 – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să 
se facă investiții semnificative în 
cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață a unor tehnologii și 
servicii cu emisii reduse de carbon, 
eficiente, sigure și fiabile. Acestea trebuie 
să fie însoțite îndeaproape de soluții de 
natură netehnologică privind atât cererea, 
cât și oferta. Toate acestea trebuie să facă 
parte dintr-o politică integrată în materie de 
emisii reduse de dioxid de carbon, care 
include tehnologii generice esențiale, în 
special soluții TIC și procese de fabricare, 
prelucrare, și materiale avansate. Scopul 
este de a produce tehnologii și servicii 
eficiente din punct de vedere energetic care 
pot fi preluate într-o mare măsură pe 
piețele europene și internaționale și de a 
crea un sistem inteligent de gestionare a 
cererii bazat pe o piața deschisă și 
transparentă a comerțului cu energie și pe 
sisteme inteligente de gestionare a 
eficienței energetice.

Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să 
se facă investiții semnificative în 
cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață a unor tehnologii și 
servicii cu emisii reduse de carbon, 
eficiente, sigure și fiabile. Acestea trebuie 
să fie însoțite îndeaproape de soluții de 
natură netehnologică privind atât cererea, 
cât și oferta. Toate acestea trebuie să facă 
parte dintr-o politică integrată în materie de 
emisii reduse de dioxid de carbon, care 
include tehnologii generice esențiale, în 
special soluții TIC și procese de fabricare, 
prelucrare, și materiale avansate. Scopul 
este de a produce tehnologii și servicii 
eficiente din punct de vedere energetic care 
vor contribui la rezolvarea problemelor 
energetice, în special a celor cauzate de 
integrarea energiilor regenerabile și care
pot fi preluate într-o mare măsură pe 
piețele europene și internaționale și de a 
crea un sistem inteligent de gestionare a 
cererii bazat pe o piața deschisă și 
transparentă a comerțului cu energie și pe 
sisteme inteligente de gestionare a 
eficienței energetice.

Or. en

Justificare

Orizont 2020 ar trebui să abordeze tehnologiile privind energia care vor contribui în mod 
important la compensarea variabilității surselor de energie regenerabile, ca de exemplu 
depozitele de electricitate.

Amendamentul 1457
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,1 – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să 
se facă investiții semnificative în 
cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață a unor tehnologii și 
servicii cu emisii reduse de carbon, 
eficiente, sigure și fiabile. Acestea trebuie 
să fie însoțite îndeaproape de soluții de 
natură netehnologică privind atât cererea, 
cât și oferta. Toate acestea trebuie să facă 
parte dintr-o politică integrată în materie de 
emisii reduse de dioxid de carbon, care 
include tehnologii generice esențiale, în 
special soluții TIC și procese de fabricare, 
prelucrare, și materiale avansate. Scopul 
este de a produce tehnologii și servicii 
eficiente din punct de vedere energetic care 
pot fi preluate într-o mare măsură pe 
piețele europene și internaționale și de a 
crea un sistem inteligent de gestionare a 
cererii bazat pe o piața deschisă și 
transparentă a comerțului cu energie și pe 
sisteme inteligente de gestionare a 
eficienței energetice.

Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să 
se facă investiții semnificative în 
cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață a unor tehnologii și 
servicii cu emisii reduse de carbon, 
eficiente, sigure și fiabile. Acestea trebuie 
să fie însoțite îndeaproape de soluții de 
natură netehnologică privind atât cererea, 
cât și oferta. Toate acestea trebuie să facă 
parte dintr-o politică integrată în materie de 
emisii reduse de dioxid de carbon, care 
include tehnologii generice esențiale, în 
special soluții TIC și procese de fabricare, 
prelucrare, și materiale avansate. Scopul 
este de a produce tehnologii și servicii 
eficiente din punct de vedere energetic care 
vor contribui la rezolvarea problemelor 
energetice, legate în special de integrarea 
energiilor regenerabile și care pot fi 
preluate într-o mare măsură pe piețele 
europene și internaționale și de a crea un 
sistem inteligent de gestionare a cererii 
bazat pe o piața deschisă și transparentă a 
comerțului cu energie și pe sisteme 
inteligente de gestionare a eficienței 
energetice.

Or. fr

Justificare

Orizont 2020 ar trebui să abordeze tehnologiile energetice, precum depozitarea de 
electricitate, care pot contribui la compensarea variabilității energiilor regenerabile.

Amendamentul 1458
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să 
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se facă investiții semnificative în 
cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață a unor tehnologii și 
servicii cu emisii reduse de carbon, 
eficiente, sigure și fiabile. Acestea trebuie 
să fie însoțite îndeaproape de soluții de 
natură netehnologică privind atât cererea, 
cât și oferta. Toate acestea trebuie să facă 
parte dintr-o politică integrată în materie de 
emisii reduse de dioxid de carbon, care 
include tehnologii generice esențiale, în 
special soluții TIC și procese de fabricare, 
prelucrare, și materiale avansate. Scopul 
este de a produce tehnologii și servicii 
eficiente din punct de vedere energetic care 
pot fi preluate într-o mare măsură pe 
piețele europene și internaționale și de a 
crea un sistem inteligent de gestionare a 
cererii bazat pe o piața deschisă și 
transparentă a comerțului cu energie și pe 
sisteme inteligente de gestionare a 
eficienței energetice.

se facă investiții semnificative în 
cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață a unor tehnologii și 
servicii cu emisii reduse de carbon, 
eficiente, sigure și fiabile. Acestea trebuie 
să fie însoțite îndeaproape de soluții de 
natură netehnologică privind atât cererea, 
cât și oferta. Toate acestea trebuie să facă 
parte dintr-o politică integrată în materie de 
emisii reduse de dioxid de carbon, care 
include tehnologii generice esențiale, în 
special soluții TIC și procese de fabricare, 
prelucrare, și materiale avansate. Scopul 
este de a produce tehnologii și servicii 
eficiente din punct de vedere energetic care 
vor contribui la rezolvarea problemelor 
energetice, legate în principal de 
integrarea energiilor regenerabile și care
pot fi preluate într-o mare măsură pe 
piețele europene și internaționale și de a 
crea un sistem inteligent de gestionare a 
cererii bazat pe o piața deschisă și 
transparentă a comerțului cu energie și pe 
sisteme inteligente de gestionare a 
eficienței energetice.

Or. en

Amendamentul 1459
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să 
se facă investiții semnificative în 
cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață a unor tehnologii și 
servicii cu emisii reduse de carbon, 
eficiente, sigure și fiabile. Acestea trebuie 
să fie însoțite îndeaproape de soluții de 
natură netehnologică privind atât cererea, 
cât și oferta. Toate acestea trebuie să facă 

Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să 
se facă investiții semnificative în 
cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață a unor tehnologii și 
servicii cu emisii reduse de carbon, 
eficiente, sigure și fiabile, inclusiv a unor 
tehnologii de stocare a electricității. 
Acestea trebuie să fie însoțite îndeaproape 
de soluții de natură netehnologică privind 
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parte dintr-o politică integrată în materie de 
emisii reduse de dioxid de carbon, care 
include tehnologii generice esențiale, în 
special soluții TIC și procese de fabricare, 
prelucrare, și materiale avansate. Scopul
este de a produce tehnologii și servicii 
eficiente din punct de vedere energetic care 
pot fi preluate într-o mare măsură pe 
piețele europene și internaționale și de a 
crea un sistem inteligent de gestionare a 
cererii bazat pe o piața deschisă și 
transparentă a comerțului cu energie și pe 
sisteme inteligente de gestionare a 
eficienței energetice.

atât cererea, cât și oferta. Toate acestea 
trebuie să facă parte dintr-o politică 
integrată în materie de emisii reduse de 
dioxid de carbon, care include tehnologii 
generice esențiale, în special soluții TIC și 
procese de fabricare, prelucrare, și 
materiale avansate. Scopul este de a 
produce tehnologii și servicii eficiente și 
sigure din punct de vedere energetic care 
pot fi preluate într-o mare măsură pe 
piețele europene și internaționale și de a 
crea un sistem inteligent de gestionare a 
cererii bazat pe o piața deschisă și 
transparentă a comerțului cu energie și pe 
sisteme inteligente de gestionare a 
eficienței și securității energetice.

Or. en

Amendamentul 1460
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să 
se facă investiții semnificative în 
cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață a unor tehnologii și 
servicii cu emisii reduse de carbon, 
eficiente, sigure și fiabile. Acestea trebuie 
să fie însoțite îndeaproape de soluții de 
natură netehnologică privind atât cererea, 
cât și oferta. Toate acestea trebuie să facă 
parte dintr-o politică integrată în materie de 
emisii reduse de dioxid de carbon, care 
include tehnologii generice esențiale, în 
special soluții TIC și procese de fabricare, 
prelucrare, și materiale avansate. Scopul 
este de a produce tehnologii și servicii 
eficiente din punct de vedere energetic care 
pot fi preluate într-o mare măsură pe 
piețele europene și internaționale și de a 

Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să 
se facă investiții semnificative în 
cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață a unor tehnologii și 
servicii cu emisii reduse , eficiente, sigure 
și fiabile. Acestea trebuie să fie însoțite 
îndeaproape de soluții de natură 
netehnologică privind atât cererea, cât și 
oferta. Toate acestea trebuie să facă parte 
dintr-o politică integrată în materie de 
emisii reduse, care include tehnologii 
generice esențiale, în special soluții TIC și 
procese de fabricare, prelucrare, și 
materiale avansate. Scopul este de a 
produce tehnologii și servicii eficiente din 
punct de vedere energetic care pot fi 
preluate într-o mare măsură pe piețele 
europene și internaționale și de a crea un 
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crea un sistem inteligent de gestionare a 
cererii bazat pe o piața deschisă și 
transparentă a comerțului cu energie și pe 
sisteme inteligente de gestionare a 
eficienței energetice.

sistem inteligent de gestionare a cererii 
bazat pe o piața deschisă și transparentă a 
comerțului cu energie și pe sisteme 
inteligente de gestionare a eficienței 
energetice.

Or. en

Amendamentul 1461
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să 
se facă investiții semnificative în 
cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață a unor tehnologii și 
servicii cu emisii reduse de carbon, 
eficiente, sigure și fiabile. Acestea trebuie 
să fie însoțite îndeaproape de soluții de 
natură netehnologică privind atât cererea, 
cât și oferta. Toate acestea trebuie să facă 
parte dintr-o politică integrată în materie de 
emisii reduse de dioxid de carbon, care 
include tehnologii generice esențiale, în 
special soluții TIC și procese de fabricare, 
prelucrare, și materiale avansate. Scopul 
este de a produce tehnologii și servicii 
eficiente din punct de vedere energetic care 
pot fi preluate într-o mare măsură pe 
piețele europene și internaționale și de a 
crea un sistem inteligent de gestionare a 
cererii bazat pe o piața deschisă și 
transparentă a comerțului cu energie și pe 
sisteme inteligente de gestionare a 
eficienței energetice.

Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să 
se facă investiții semnificative în 
cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață, la prețuri accesibile,
a unor tehnologii și servicii cu emisii 
reduse de carbon, eficiente, sigure și 
fiabile. Acestea trebuie să fie însoțite 
îndeaproape de soluții de natură 
netehnologică privind atât cererea, cât și 
oferta. Toate acestea trebuie să facă parte 
dintr-o politică integrată în materie de 
emisii reduse de dioxid de carbon, care 
include tehnologii generice esențiale, în 
special soluții TIC și procese de fabricare, 
prelucrare, și materiale avansate. Scopul 
este de a produce tehnologii și servicii 
eficiente din punct de vedere energetic care 
pot fi preluate într-o mare măsură pe 
piețele europene și internaționale și de a 
crea un sistem inteligent de gestionare a 
cererii bazat pe o piața deschisă și 
transparentă a comerțului cu energie și pe 
sisteme inteligente de gestionare a 
eficienței energetice.

Or. it
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Amendamentul 1462
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să 
se facă investiții semnificative în 
cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață a unor tehnologii și 
servicii cu emisii reduse de carbon, 
eficiente, sigure și fiabile. Acestea trebuie 
să fie însoțite îndeaproape de soluții de 
natură netehnologică privind atât cererea, 
cât și oferta. Toate acestea trebuie să facă 
parte dintr-o politică integrată în materie de 
emisii reduse de dioxid de carbon, care 
include tehnologii generice esențiale, în 
special soluții TIC și procese de fabricare, 
prelucrare, și materiale avansate. Scopul 
este de a produce tehnologii și servicii 
eficiente din punct de vedere energetic care 
pot fi preluate într-o mare măsură pe 
piețele europene și internaționale și de a 
crea un sistem inteligent de gestionare a 
cererii bazat pe o piața deschisă și 
transparentă a comerțului cu energie și pe 
sisteme inteligente de gestionare a 
eficienței energetice.

Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să 
se facă investiții semnificative în 
cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață a unor tehnologii și 
servicii cu emisii reduse de carbon, 
eficiente, sigure și fiabile, inclusiv gaze. 
Acestea trebuie să fie însoțite îndeaproape 
de soluții de natură netehnologică privind 
atât cererea, cât și oferta. Toate acestea 
trebuie să facă parte dintr-o politică 
integrată în materie de emisii reduse de 
dioxid de carbon, care include tehnologii 
generice esențiale, în special soluții TIC și 
procese de fabricare, prelucrare, și 
materiale avansate. Scopul este de a 
produce tehnologii și servicii eficiente din 
punct de vedere energetic care pot fi 
preluate într-o mare măsură pe piețele 
europene și internaționale și de a crea un 
sistem inteligent de gestionare a cererii 
bazat pe o piața deschisă și transparentă a 
comerțului cu energie și pe sisteme 
inteligente de gestionare a eficienței 
energetice.

Or. en

Amendamentul 1463
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să 
se facă investiții semnificative în 

Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să 
se facă investiții semnificative în 
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cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață a unor tehnologii și 
servicii cu emisii reduse de carbon, 
eficiente, sigure și fiabile. Acestea trebuie 
să fie însoțite îndeaproape de soluții de 
natură netehnologică privind atât cererea, 
cât și oferta. Toate acestea trebuie să facă 
parte dintr-o politică integrată în materie de 
emisii reduse de dioxid de carbon, care 
include tehnologii generice esențiale, în 
special soluții TIC și procese de fabricare, 
prelucrare, și materiale avansate. Scopul 
este de a produce tehnologii și servicii 
eficiente din punct de vedere energetic care 
pot fi preluate într-o mare măsură pe 
piețele europene și internaționale și de a 
crea un sistem inteligent de gestionare a 
cererii bazat pe o piața deschisă și 
transparentă a comerțului cu energie și pe 
sisteme inteligente de gestionare a 
eficienței energetice.

cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață a unor tehnologii și 
servicii, eficiente, sigure și fiabile, pe bază 
de surse de energie regenerabile. Acestea 
trebuie să fie însoțite îndeaproape de soluții 
de natură netehnologică privind atât 
cererea, cât și oferta. Toate acestea trebuie 
să facă parte dintr-o politică integrată în 
materie de emisii reduse de dioxid de 
carbon, care include tehnologii generice 
esențiale, în special soluții TIC și procese 
de fabricare, prelucrare, și materiale 
avansate. Scopul este de a produce 
tehnologii și servicii eficiente din punct de 
vedere energetic care pot fi preluate într-o 
mare măsură pe piețele europene și 
internaționale și de a crea un sistem 
inteligent de gestionare a cererii bazat pe o 
piața deschisă și transparentă a comerțului 
cu energie și pe sisteme inteligente de 
gestionare a eficienței energetice.

Or. en

Amendamentul 1464
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să 
se facă investiții semnificative în 
cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață a unor tehnologii și 
servicii cu emisii reduse de carbon, 
eficiente, sigure și fiabile. Acestea trebuie 
să fie însoțite îndeaproape de soluții de 
natură netehnologică privind atât cererea, 
cât și oferta. Toate acestea trebuie să facă 
parte dintr-o politică integrată în materie de 
emisii reduse de dioxid de carbon, care 
include tehnologii generice esențiale, în 
special soluții TIC și procese de fabricare, 
prelucrare, și materiale avansate. Scopul 

Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să 
se facă investiții semnificative în 
cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață a unor tehnologii și 
servicii cu emisii reduse de carbon, 
eficiente, sigure și fiabile. Acestea trebuie 
să fie însoțite îndeaproape de soluții de 
natură netehnologică privind atât cererea, 
cât și oferta. Toate acestea trebuie să facă 
parte dintr-o politică integrată, durabilă în 
materie de emisii reduse de dioxid de 
carbon, care include tehnologii generice 
esențiale, în special soluții TIC și procese 
de fabricare, prelucrare, și materiale 
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este de a produce tehnologii și servicii 
eficiente din punct de vedere energetic care 
pot fi preluate într-o mare măsură pe 
piețele europene și internaționale și de a 
crea un sistem inteligent de gestionare a 
cererii bazat pe o piața deschisă și 
transparentă a comerțului cu energie și pe 
sisteme inteligente de gestionare a 
eficienței energetice.

avansate. Scopul este de a produce 
tehnologii și servicii eficiente din punct de 
vedere energetic care pot fi preluate într-o 
mare măsură pe piețele europene și 
internaționale și de a crea un sistem 
inteligent de gestionare a cererii bazat pe o 
piața deschisă și transparentă a comerțului 
cu energie și pe sisteme inteligente de 
gestionare a eficienței energetice.

Or. en

Amendamentul 1465
Herbert Reul

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a realiza aceste reduceri, trebuie să 
se facă investiții semnificative în 
cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea și 
introducerea pe piață a unor tehnologii și 
servicii cu emisii reduse de carbon, 
eficiente, sigure și fiabile. Acestea trebuie 
să fie însoțite îndeaproape de soluții de 
natură netehnologică privind atât cererea, 
cât și oferta. Toate acestea trebuie să facă 
parte dintr-o politică integrată în materie de 
emisii reduse de dioxid de carbon, care 
include tehnologii generice esențiale, în 
special soluții TIC și procese de fabricare, 
prelucrare, și materiale avansate. Scopul 
este de a produce tehnologii și servicii 
eficiente din punct de vedere energetic care 
pot fi preluate într-o mare măsură pe 
piețele europene și internaționale și de a 
crea un sistem inteligent de gestionare a 
cererii bazat pe o piața deschisă și 
transparentă a comerțului cu energie și pe 
sisteme inteligente de gestionare a 
eficienței energetice.

Pentru a realiza reducerile, trebuie să se 
facă investiții semnificative în cercetarea, 
dezvoltarea, demonstrarea și introducerea 
pe piață a unor tehnologii și servicii cu 
emisii reduse de carbon, eficiente, sigure și 
fiabile. Acestea trebuie să fie însoțite 
îndeaproape de soluții de natură 
netehnologică privind atât cererea, cât și 
oferta. Toate acestea trebuie să facă parte 
dintr-o politică integrată în materie de 
emisii reduse de dioxid de carbon, care 
include tehnologii generice esențiale, în 
special soluții TIC și procese de fabricare, 
prelucrare, și materiale avansate. Scopul 
este de a produce tehnologii și servicii 
eficiente din punct de vedere energetic care 
pot fi preluate într-o mare măsură pe 
piețele europene și internaționale și de a 
crea un sistem inteligent de gestionare a 
cererii bazat pe o piața deschisă și 
transparentă a comerțului cu energie și pe 
sisteme inteligente de gestionare a 
eficienței energetice.

Or. de
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Amendamentul 1466
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Noile tehnologii și soluții trebuie să 
concureze la nivelul costurilor și 
fiabilității cu sisteme energetice care 
dispun de operatori și tehnologii bine puse 
la punct. Cercetarea și inovația sunt 
cruciale pentru ca aceste noi surse de 
energie, mai ecologice, cu emisii reduse de 
dioxid de carbon și mai eficiente să devină 
atractive din punct de vedere comercial la 
scara necesară. Nici industria singură și 
nici statele membre în mod individual, nu 
sunt în măsură să suporte costurile și 
riscurile, în care principalii factori motori 
(tranziția către o economie cu emisii reduse 
de dioxid de carbon, asigurarea unor 
costuri abordabile și a securității 
aprovizionării cu energie) se află în afara 
pieței.

Noile tehnologii și soluții trebuie să 
concureze cu sisteme energetice concepute 
pentru operatori și tehnologii cu tradiție, 
care au beneficiat de un nivel ridicat de 
finanțare și subvenții pentru cercetare 
până în prezent.  Cercetarea și inovația 
sunt cruciale pentru ca aceste noi surse de 
energie, ecologice, cu emisii reduse de 
dioxid de carbon și mai eficiente să devină 
atractive din punct de vedere comercial la 
scara necesară. Finanțarea pentru 
cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor 
bazate pe combustibilii fosili nu este, prin 
urmare, eligibilă în cadrul acestei 
provocări societale. Nici industria singură 
și nici statele membre în mod individual, 
nu sunt în măsură să suporte costurile și 
riscurile, în care principalii factori motori 
(tranziția către o economie cu emisii reduse 
de dioxid de carbon, asigurarea unor 
costuri abordabile și a securității 
aprovizionării cu energie) se află în afara 
pieței.

Or. en

Amendamentul 1467
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Noile tehnologii și soluții trebuie să 
concureze la nivelul costurilor și 

Noile tehnologii și soluții trebuie să 
concureze în sisteme energetice concepute 
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fiabilității cu sisteme energetice care 
dispun de operatori și tehnologii bine puse 
la punct. Cercetarea și inovația sunt 
cruciale pentru ca aceste noi surse de 
energie, mai ecologice, cu emisii reduse de 
dioxid de carbon și mai eficiente să devină 
atractive din punct de vedere comercial la 
scara necesară. Nici industria singură și 
nici statele membre în mod individual, nu 
sunt în măsură să suporte costurile și 
riscurile, în care principalii factori motori 
(tranziția către o economie cu emisii reduse 
de dioxid de carbon, asigurarea unor 
costuri abordabile și a securității 
aprovizionării cu energie) se află în afara 
pieței.

pentru operatori și tehnologii cu tradiție, 
care au absorbit marea majoritate a 
finanțărilor și subvențiilor mondiale și 
europene pentru cercetare până în 
prezent.  Cercetarea și inovația sunt 
cruciale pentru ca aceste noi surse de 
energie, mai ecologice, cu emisii reduse de 
dioxid de carbon și mai eficiente să devină 
atractive din punct de vedere comercial la 
scara necesară, prin urmare, finanțarea 
pentru cercetarea și dezvoltarea 
tehnologiilor bazate pe combustibilii fosili 
nu este eligibilă în cadrul acestei 
provocări societale. Nici industria singură 
și nici statele membre în mod individual, 
nu sunt în măsură să suporte costurile și 
riscurile, în care principalii factori motori 
(tranziția către o economie cu emisii reduse 
de dioxid de carbon, asigurarea unor 
costuri abordabile și a securității 
aprovizionării cu energie) se află în afara 
pieței.

Or. en

Amendamentul 1468
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Noile tehnologii și soluții trebuie să 
concureze la nivelul costurilor și 
fiabilității cu sisteme energetice care 
dispun de operatori și tehnologii bine puse 
la punct. Cercetarea și inovația sunt 
cruciale pentru ca aceste noi surse de 
energie, mai ecologice, cu emisii reduse de 
dioxid de carbon și mai eficiente să devină 
atractive din punct de vedere comercial la 
scara necesară. Nici industria singură și 
nici statele membre în mod individual, nu 
sunt în măsură să suporte costurile și 

Noile tehnologii și soluții trebuie să 
concureze în sisteme energetice concepute 
pentru operatori și tehnologii cu tradiție, 
care au absorbit marea majoritate a 
finanțărilor și subvențiilor mondiale și 
europene pentru cercetare până în 
prezent.  Cercetarea și inovația sunt 
cruciale pentru ca noile surse de energie, 
mai ecologice, regenerabile și mai 
eficiente să devină atractive din punct de 
vedere comercial la scara necesară. Nici 
industria singură și nici statele membre în 
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riscurile, în care principalii factori motori 
(tranziția către o economie cu emisii reduse 
de dioxid de carbon, asigurarea unor 
costuri abordabile și a securității 
aprovizionării cu energie) se află în afara 
pieței.

mod individual, nu sunt în măsură să 
suporte costurile și riscurile, în care 
principalii factori motori (tranziția către o 
economie cu emisii reduse de dioxid de 
carbon, asigurarea unor costuri abordabile 
și a securității aprovizionării cu energie) se 
află în afara pieței.

Or. en

Amendamentul 1469
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Noile tehnologii și soluții trebuie să 
concureze la nivelul costurilor și fiabilității 
cu sisteme energetice care dispun de 
operatori și tehnologii bine puse la punct. 
Cercetarea și inovația sunt cruciale pentru 
ca aceste noi surse de energie, mai 
ecologice, cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și mai eficiente să devină atractive 
din punct de vedere comercial la scara 
necesară. Nici industria singură și nici 
statele membre în mod individual, nu sunt 
în măsură să suporte costurile și riscurile, 
în care principalii factori motori (tranziția 
către o economie cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, asigurarea unor costuri 
abordabile și a securității aprovizionării cu 
energie) se află în afara pieței.

Noile tehnologii și soluții trebuie să 
concureze la nivelul costurilor și fiabilității 
cu sisteme energetice care dispun de 
operatori și tehnologii bine puse la punct. 
Cercetarea și inovația sunt cruciale pentru 
ca aceste noi surse de energie, mai 
ecologice, cu emisii reduse și mai eficiente 
să devină atractive din punct de vedere 
comercial la scara necesară. Nici industria 
singură și nici statele membre în mod 
individual, nu sunt în măsură să suporte 
costurile și riscurile, în care principalii 
factori motori (tranziția către o economie 
cu emisii reduse, asigurarea unor costuri 
abordabile și a securității aprovizionării cu 
energie) se află în afara pieței.

Or. en

Amendamentul 1470
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Accelerarea acestei evoluții va necesita o 
abordare strategică la nivelul Uniunii, 
legând oferta și cererea de energie, precum 
și utilizarea acesteia în clădiri, servicii, 
transport de lanțurile valorice industriale. 
Acest lucru va conduce la alinierea 
resurselor din întreaga Uniune, inclusiv a 
fondurilor politicii de coeziune, în special, 
prin strategii naționale și regionale de 
specializare inteligentă, prin sisteme de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS), prin achiziții publice și alte 
mecanisme de finanțare. Aceasta va 
necesita, de asemenea, politici de 
reglementare, de aplicare a surselor 
regenerabile de energie și de eficiență 
energetică, precum și asistență tehnică 
specifică și dezvoltarea capacităților în 
vederea eliminării barierelor 
netehnologice.

Accelerarea acestei evoluții va necesita o 
abordare strategică la nivelul Uniunii, 
legând oferta și cererea de energie, precum 
și utilizarea acesteia în clădiri, servicii, 
transport de lanțurile valorice industriale. 
Acest lucru va conduce la alinierea 
resurselor din întreaga Uniune, inclusiv a 
fondurilor politicii de coeziune, în special, 
prin strategii naționale și regionale de 
specializare inteligentă, prin sisteme de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS), prin achiziții publice și alte 
mecanisme de finanțare. Aceasta va 
necesita, de asemenea, politici de 
reglementare, de aplicare a surselor 
regenerabile de energie și de eficiență 
energetică, precum și asistență tehnică 
specifică și dezvoltarea capacităților în 
vederea eliminării barierelor 
netehnologice. În ceea ce privește 
regiunile ultraperiferice, ar trebui avută 
în vedere posibilitatea acordării unor 
stimulente pentru a le permite să dezvolte 
surse de energie regenerabile și astfel 
să-și valorifice potențialul de energie 
alternativă, reducându-și în același timp 
dependența de energia fosilă.

Or. pt

Justificare

Astfel cum s-a propus în recenta comunicare a Comisiei din 20 iunie 2012 privind regiunile 
ultraperiferice (COM(2012)0287), se vor analiza posibilitățile, cu ajutorul fondurilor 
structurale, de finanțare a surselor de energie regenerabile și a consolidării eficienței 
energetice într-o formă adaptată la caracteristicile specifice și necesitățile regiunilor în 
cauză. 

Amendamentul 1471
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Accelerarea acestei evoluții va necesita o 
abordare strategică la nivelul Uniunii, 
legând oferta și cererea de energie, precum 
și utilizarea acesteia în clădiri, servicii, 
transport de lanțurile valorice industriale. 
Acest lucru va conduce la alinierea 
resurselor din întreaga Uniune, inclusiv a 
fondurilor politicii de coeziune, în special, 
prin strategii naționale și regionale de 
specializare inteligentă, prin sisteme de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS), prin achiziții publice și alte 
mecanisme de finanțare. Aceasta va 
necesita, de asemenea, politici de 
reglementare, de aplicare a surselor 
regenerabile de energie și de eficiență 
energetică, precum și asistență tehnică 
specifică și dezvoltarea capacităților în 
vederea eliminării barierelor 
netehnologice.

Accelerarea acestei evoluții va necesita o 
abordare strategică la nivelul Uniunii, 
legând oferta și cererea de energie, precum 
și utilizarea acesteia în clădiri, servicii, 
transport de lanțurile valorice industriale. 
Acest lucru va conduce la alinierea 
resurselor din întreaga Uniune, inclusiv a 
fondurilor politicii de coeziune, în special, 
prin strategii naționale și regionale de 
specializare inteligentă, prin sisteme de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS), prin achiziții publice și alte 
mecanisme de finanțare. Aceasta va 
necesita, de asemenea, politici de 
reglementare, de aplicare a surselor 
regenerabile de energie, de eficiență și 
securitate energetică, precum și asistență 
tehnică specifică și dezvoltarea 
capacităților în vederea eliminării 
barierelor netehnologice.

Or. en

Amendamentul 1472
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planul strategic pentru tehnologiile 
energetice (planul SET) oferă o astfel de 
abordare strategică. Acesta prevede o 
agendă pe termen lung pentru a aborda 
obstacolele-cheie în calea inovării cu care 
tehnologiile în domeniul energiei se 
confruntă în cercetarea de frontieră și în 
etapele de cercetare-dezvoltare/de 
confirmare a fiabilității conceptului, 
precum și în etapa de demonstrație, atunci 
când întreprinderile caută capital pentru 
finanțarea unor proiecte mari, de pionierat, 

Planul strategic pentru tehnologiile 
energetice (planul SET) oferă o astfel de 
abordare strategică. Acesta prevede o 
agendă pe termen lung pentru a aborda 
obstacolele-cheie în calea inovării cu care 
tehnologiile în domeniul energiei se 
confruntă în cercetarea de frontieră și în 
etapele de cercetare-dezvoltare/de 
confirmare a fiabilității conceptului, 
precum și în etapa de demonstrație, atunci 
când întreprinderile caută capital pentru 
finanțarea unor proiecte mari, de pionierat, 
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și pentru a lansa procesul de introducere pe 
piață.

și pentru a lansa procesul de introducere pe 
piață. Pe lângă numeroasele tehnologii 
reprezentate în planul SET, nu trebuie 
neglijate și alte noi tehnologii emergente 
cu potențial inovator. 

Or. en

Amendamentul 1473
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,2 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Din perspectiva optimizării resurselor, 
adoptarea unor linii bugetare separate 
pentru fiecare tip de tehnologie menționat 
în planul SET oferă valoare adăugată 
europeană.

Or. it

Amendamentul 1474
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele necesare pentru implementarea 
planului SET în totalitate au fost estimate 
la 8 miliarde EUR anual pentru următorii 
10 ani28. Aceasta este cu mult peste 
capacitatea unui stat membru sau a părților 
interesate din cercetare și industrie singure. 
Sunt necesare investiții în cercetare și 
inovare la nivelul Uniunii, combinate cu 
mobilizarea eforturilor în întreaga Europă 
sub forma unei implementări și puneri în 
comun a riscurilor și capacităților. 
Finanțarea de către Uniune a cercetării și 

Resursele necesare pentru implementarea 
planului SET în totalitate au fost estimate 
la 8 miliarde EUR anual pentru următorii 
10 ani28. Aceasta este cu mult peste 
capacitatea unui stat membru sau a părților 
interesate din cercetare și industrie singure. 
Sunt necesare investiții în cercetare și 
inovare la nivelul Uniunii, combinate cu 
mobilizarea eforturilor în întreaga Europă 
sub forma unei implementări și puneri în 
comun a riscurilor și capacităților. 
Finanțarea de către Uniune a cercetării și 
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inovării în domeniul energiei, va veni, prin 
urmare, în completarea activitățile statelor 
membre, concentrându-se asupra 
activităților cu o valoare adăugată clară 
pentru Uniune, în special asupra celor cu 
potențial ridicat de mobilizare a unor 
resurse naționale. Acțiunea la nivelul 
Uniunii va sprijini, de asemenea, 
programele cu risc ridicat, cu costuri 
ridicate, pe termen lung, care depășesc 
posibilitățile unui stat membru, care 
reunesc eforturi pentru a reduce riscurile 
investițiilor în activități la scară largă, cum 
ar fi demonstrațiile industriale și 
dezvoltarea unor soluții energetice 
interoperabile, la nivel european.

inovării în domeniul energiei vine, prin 
urmare, în completarea activităților statelor 
membre, concentrându-se asupra 
activităților cu o valoare adăugată clară 
pentru Uniune, în special asupra celor cu 
potențial ridicat de mobilizare a unor 
resurse naționale. Acțiunea la nivelul 
Uniunii sprijină, de asemenea, programele 
cu risc ridicat, cu costuri ridicate, pe 
termen lung, care depășesc posibilitățile 
unui stat membru, care reunesc eforturi 
pentru a reduce riscurile investițiilor în 
activități la scară largă, cum ar fi 
demonstrațiile industriale și dezvoltarea 
unor soluții energetice interoperabile, la 
nivel european. Resursele financiare ale 
Uniunii Europene sunt utilizate doar 
pentru a finanța tehnologia durabilă, în 
conformitate cu obiectivele de climă și 
energie pe termen lung ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 1475
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele necesare pentru implementarea 
planului SET în totalitate au fost estimate 
la 8 miliarde EUR anual pentru următorii 
10 ani28. Aceasta este cu mult peste 
capacitatea unui stat membru sau a părților 
interesate din cercetare și industrie singure. 
Sunt necesare investiții în cercetare și 
inovare la nivelul Uniunii, combinate cu 
mobilizarea eforturilor în întreaga Europă 
sub forma unei implementări și puneri în 
comun a riscurilor și capacităților. 
Finanțarea de către Uniune a cercetării și 
inovării în domeniul energiei, va veni, prin 
urmare, în completarea activitățile statelor 

Resursele necesare pentru implementarea 
planului SET în totalitate au fost estimate 
la 8 miliarde EUR anual pentru următorii 
10 ani28. Aceasta este cu mult peste 
capacitatea unui stat membru sau a părților 
interesate din cercetare și industrie singure. 
Sunt necesare investiții în cercetare și 
inovare la nivelul Uniunii, combinate cu 
mobilizarea eforturilor în întreaga Europă 
sub forma unei implementări și puneri în 
comun a riscurilor și capacităților. 
Finanțarea de către Uniune a cercetării și 
inovării în domeniul energiei vine, prin 
urmare, în completarea activităților statelor 
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membre, concentrându-se asupra 
activităților cu o valoare adăugată clară 
pentru Uniune, în special asupra celor cu 
potențial ridicat de mobilizare a unor 
resurse naționale. Acțiunea la nivelul 
Uniunii va sprijini, de asemenea, 
programele cu risc ridicat, cu costuri 
ridicate, pe termen lung, care depășesc 
posibilitățile unui stat membru, care 
reunesc eforturi pentru a reduce riscurile 
investițiilor în activități la scară largă,
cum ar fi demonstrațiile industriale și 
dezvoltarea unor soluții energetice 
interoperabile, la nivel european.

membre, concentrându-se asupra 
activităților cu o valoare adăugată clară 
pentru Uniune, în special asupra celor cu 
potențial ridicat de mobilizare a unor 
resurse naționale, de creare a unor locuri 
de muncă și de utilizare a unor surse 
sigure și ecologice de energie. Acțiunea la 
nivelul Uniunii sprijină, de asemenea, 
programele de sprijinire a realizării 
obiectivelor Europa 2020, care depășesc 
posibilitățile unui stat membru, care 
reunesc eforturi pentru a reduce riscurile 
investițiilor în activități cum ar fi 
demonstrațiile industriale și dezvoltarea 
unor soluții energetice interoperabile, la 
nivel european.

Or. en

Amendamentul 1476
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele necesare pentru implementarea 
planului SET în totalitate au fost estimate 
la 8 miliarde EUR anual pentru următorii 
10 ani28. Aceasta este cu mult peste 
capacitatea unui stat membru sau a părților 
interesate din cercetare și industrie singure. 
Sunt necesare investiții în cercetare și 
inovare la nivelul Uniunii, combinate cu 
mobilizarea eforturilor în întreaga Europă 
sub forma unei implementări și puneri în 
comun a riscurilor și capacităților. 
Finanțarea de către Uniune a cercetării și 
inovării în domeniul energiei, va veni, prin 
urmare, în completarea activitățile statelor 
membre, concentrându-se asupra 
activităților cu o valoare adăugată clară 
pentru Uniune, în special asupra celor cu 
potențial ridicat de mobilizare a unor 
resurse naționale. Acțiunea la nivelul 

Resursele necesare pentru implementarea 
planului SET în totalitate au fost estimate 
la 8 miliarde EUR anual pentru următorii 
10 ani28. Aceasta este cu mult peste 
capacitatea unui stat membru sau a părților 
interesate din cercetare și industrie singure. 
Sunt necesare investiții în cercetare și 
inovare la nivelul Uniunii, combinate cu 
mobilizarea eforturilor în întreaga Europă 
sub forma unei implementări și puneri în 
comun a riscurilor și capacităților. 
Finanțarea de către Uniune a cercetării și 
inovării în domeniul energiei vine, prin 
urmare, în completarea și extinderea
activităților statelor membre, 
concentrându-se asupra activităților cu o 
valoare adăugată clară pentru Uniune, în 
special asupra celor cu potențial ridicat de 
mobilizare a unor resurse naționale și de 



AM\907849RO.doc 139/183 PE492.789v01-00

RO

Uniunii va sprijini, de asemenea, 
programele cu risc ridicat, cu costuri 
ridicate, pe termen lung, care depășesc 
posibilitățile unui stat membru, care 
reunesc eforturi pentru a reduce riscurile 
investițiilor în activități la scară largă, cum 
ar fi demonstrațiile industriale și 
dezvoltarea unor soluții energetice 
interoperabile, la nivel european.

creare de economii și beneficii de scară. 
Acțiunea la nivelul Uniunii sprijină, de 
asemenea, programele cu risc ridicat, cu 
costuri ridicate, pe termen lung, care 
depășesc posibilitățile unui stat membru, 
care reunesc eforturi pentru a reduce 
riscurile investițiilor în activități la scară 
largă, cum ar fi demonstrațiile industriale și 
dezvoltarea unor soluții energetice 
interoperabile, la nivel european.

Or. en

Amendamentul 1477
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele necesare pentru implementarea 
planului SET în totalitate au fost estimate 
la 8 miliarde EUR anual pentru următorii 
10 ani28. Aceasta este cu mult peste 
capacitatea unui stat membru sau a părților 
interesate din cercetare și industrie singure. 
Sunt necesare investiții în cercetare și 
inovare la nivelul Uniunii, combinate cu 
mobilizarea eforturilor în întreaga Europă 
sub forma unei implementări și puneri în 
comun a riscurilor și capacităților. 
Finanțarea de către Uniune a cercetării și 
inovării în domeniul energiei, va veni, prin 
urmare, în completarea activitățile statelor 
membre, concentrându-se asupra 
activităților cu o valoare adăugată clară 
pentru Uniune, în special asupra celor cu 
potențial ridicat de mobilizare a unor 
resurse naționale. Acțiunea la nivelul 
Uniunii va sprijini, de asemenea, 
programele cu risc ridicat, cu costuri 
ridicate, pe termen lung, care depășesc 
posibilitățile unui stat membru, care 
reunesc eforturi pentru a reduce riscurile 
investițiilor în activități la scară largă, cum 

Resursele necesare pentru implementarea 
planului SET în totalitate au fost estimate 
la 8 miliarde EUR anual pentru următorii
10 ani28. Aceasta este cu mult peste 
capacitatea unui stat membru sau a părților 
interesate din cercetare și industrie singure. 
Sunt necesare investiții în cercetare și 
inovare la nivelul Uniunii, combinate cu 
mobilizarea eforturilor în întreaga Europă 
sub forma unei implementări și puneri în 
comun a riscurilor și capacităților. 
Finanțarea de către Uniune a cercetării și 
inovării în domeniul energiei, prin urmare, 
se concentrează asupra activităților, de la 
scară mică la scară largă, cu o valoare 
adăugată clară pentru Uniune, în special 
asupra celor cu potențial ridicat de 
mobilizare a unor resurse naționale. 
Acțiunea la nivelul Uniunii sprijină, de 
asemenea, programele cu risc ridicat, cu 
costuri ridicate, pe termen lung, care 
depășesc posibilitățile unui stat membru, 
care reunesc eforturi pentru a reduce 
riscurile investițiilor în activități la scară 
largă, cum ar fi demonstrațiile industriale și 
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ar fi demonstrațiile industriale și 
dezvoltarea unor soluții energetice 
interoperabile, la nivel european.

dezvoltarea unor soluții energetice 
interoperabile, la nivel european.

Or. en

Amendamentul 1478
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Implementarea planului SET ca pilon al 
cercetării și inovării în cadrul politicii 
europene în domeniul energiei va consolida 
securitatea aprovizionării Uniunii și 
tranziția către o economie cu emisii reduse 
de dioxid de carbon, va contribui la 
stabilirea de legături între programele de 
cercetare și inovare și investițiile 
transeuropene și regionale în infrastructura 
energetică și va crește dorința investitorilor 
de a pune la dispoziție capital pentru 
proiecte cu termene de execuție lungi și 
riscuri de piață și tehnologice 
semnificative. Aceasta va crea oportunități 
de inovare pentru întreprinderile mici și 
mari și le va ajuta să devină sau să rămână 
competitive la nivel mondial, unde 
oportunitățile pentru tehnologiile 
energetice sunt importante și în creștere.

Implementarea planului SET ca pilon al 
cercetării și inovării în cadrul politicii 
europene în domeniul energiei va consolida 
securitatea aprovizionării Uniunii și 
tranziția către o economie cu emisii reduse 
de dioxid de carbon, va contribui la 
stabilirea de legături între programele de 
cercetare și inovare și investițiile 
transeuropene și regionale în infrastructura 
energetică și va crește dorința investitorilor 
de a pune la dispoziție capital pentru 
proiecte cu termene de execuție lungi și 
riscuri de piață și tehnologice 
semnificative. Aceasta va crea oportunități 
de inovare pentru întreprinderile mici și 
mari și le va ajuta să devină sau să rămână 
competitive la nivel mondial, unde 
oportunitățile pentru tehnologiile 
energetice sunt importante și în creștere.
Pentru inițiativele industriale din planul 
SET, este oportun să se creeze linii 
bugetare separate. Tehnologiile bazate pe 
surse regenerabile de energie vor furniza 
între 55 și 75% din consumul energetic al 
UE în 2050, în conformitate cu Foaia de 
parcurs a Comisiei privind energia 2050, 
energia eoliană urmând a furniza mai 
multă electricitate decât orice altă 
tehnologie; prin urmare, este necesar ca 
Inițiativa industrială eoliană să dispună 
de o linie bugetară separată în cadrul 
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planului SET.

Or. en

Justificare

O linie bugetară separată pentru Inițiativa industrială eoliană în cadrul planului SET ar 
aduce siguranță investitorilor din sectorul privat pentru a-și concepe planurile de investiții și 
a-și grupa contribuțiile cu finanțele publice UE pentru cercetare și dezvoltare. În plus, liniile 
bugetare separate vor contribui la evitarea priorităților concurente și vor stimula industria să 
participe activ și să asigure cofinanțarea programelor, cu o transparență sporită și un proces 
accelerat, orientat către obținerea unor rezultate concrete.

Amendamentul 1479
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Implementarea planului SET ca pilon al 
cercetării și inovării în cadrul politicii 
europene în domeniul energiei va consolida 
securitatea aprovizionării Uniunii și 
tranziția către o economie cu emisii reduse 
de dioxid de carbon, va contribui la 
stabilirea de legături între programele de 
cercetare și inovare și investițiile 
transeuropene și regionale în infrastructura 
energetică și va crește dorința investitorilor 
de a pune la dispoziție capital pentru 
proiecte cu termene de execuție lungi și 
riscuri de piață și tehnologice 
semnificative. Aceasta va crea oportunități 
de inovare pentru întreprinderile mici și 
mari și le va ajuta să devină sau să rămână 
competitive la nivel mondial, unde 
oportunitățile pentru tehnologiile 
energetice sunt importante și în creștere.

Implementarea planului SET ca pilon al 
cercetării și inovării în cadrul politicii 
europene în domeniul energiei va consolida 
securitatea aprovizionării Uniunii și 
tranziția către o economie cu emisii reduse 
de dioxid de carbon, va contribui la 
stabilirea de legături între programele de 
cercetare și inovare și investițiile 
transeuropene și regionale în infrastructura 
energetică și va crește dorința investitorilor 
de a pune la dispoziție capital pentru 
proiecte cu termene de execuție lungi și 
riscuri de piață și tehnologice 
semnificative. Aceasta va crea oportunități 
de inovare pentru întreprinderile mici și 
mari și le va ajuta să devină sau să rămână 
competitive la nivel mondial, unde 
oportunitățile pentru tehnologiile 
energetice sunt importante și în creștere.
Pentru a furniza sectorului privat 
suficientă siguranță politică și financiară, 
tehnologiile din planul SET vor fi 
finanțate prin linii bugetare separate.

Or. en
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Amendamentul 1480
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Implementarea planului SET ca pilon al 
cercetării și inovării în cadrul politicii 
europene în domeniul energiei va consolida 
securitatea aprovizionării Uniunii și 
tranziția către o economie cu emisii reduse 
de dioxid de carbon, va contribui la 
stabilirea de legături între programele de 
cercetare și inovare și investițiile 
transeuropene și regionale în infrastructura 
energetică și va crește dorința investitorilor 
de a pune la dispoziție capital pentru 
proiecte cu termene de execuție lungi și 
riscuri de piață și tehnologice 
semnificative. Aceasta va crea oportunități 
de inovare pentru întreprinderile mici și 
mari și le va ajuta să devină sau să rămână 
competitive la nivel mondial, unde 
oportunitățile pentru tehnologiile 
energetice sunt importante și în creștere.

Implementarea planului SET ca pilon al 
cercetării și inovării în cadrul politicii 
europene în domeniul energiei va consolida 
securitatea aprovizionării Uniunii și 
tranziția către o economie cu emisii reduse, 
va contribui la stabilirea de legături între 
programele de cercetare și inovare și 
investițiile transeuropene și regionale în 
infrastructura energetică și va crește 
dorința investitorilor de a pune la dispoziție 
capital pentru proiecte cu termene de 
execuție lungi și riscuri de piață și 
tehnologice semnificative. Aceasta va crea 
oportunități de inovare pentru 
întreprinderile mici și mari și le va ajuta să 
devină sau să rămână competitive la nivel 
mondial, unde oportunitățile pentru 
tehnologiile energetice sunt importante și 
în creștere.

Or. en

Amendamentul 1481
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,2 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul „cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon” este subiectiv și se va referi la un 
prag din ce în ce mai scăzut, pe măsură ce 
Europa face progrese spre decarbonizarea 
economiei sale. O definiție cantitativă, 
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corespunzătoare ambiției de reducere a 
emisiilor cu 80-95% din nivelurile din 
1990 până în 2050 va fi în curând 
necesară. Cu toate acestea, chiar și în 
prezent, orice proces preconizat, ca de 
exemplu captarea și utilizarea dioxidului 
de carbon, care utilizează carbon fosili și 
are drept rezultat, eliberarea unui procent 
important de emisii de carbon în 
atmosferă, într-un ciclu de viață net, ar 
trebui considerat ca având emisii ridicate 
de dioxid de carbon și, ca atare, în 
conflict cu politica privind clima a UE, 
planul SET și obiectivele Orizont 2020. 

Or. en

Amendamentul 1482
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,2 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile prevăzute la această provocare 
vor constitui, prin urmare, baza tehnologică 
a politicii europene în materie de energie și 
schimbări climatice. Acestea vor contribui, 
de asemenea, la realizarea unei Uniuni a 
inovării în domeniul energiei și a 
obiectivele politice prezentate în 
documentele „O Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor”, 
„O politică industrială adaptată erei 
globalizării” și „O agendă digitală pentru 
Europa”.

Activitățile prevăzute la această provocare, 
împreună cu activitățile relevante și 
corelate din alte provocări vor constitui, 
prin urmare, baza tehnologică a politicii 
europene în materie de energie și schimbări 
climatice Acestea vor contribui, de 
asemenea, la realizarea unei Uniuni a 
inovării în domeniul energiei și a 
obiectivele politice prezentate în 
documentele „O Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor”, 
„O politică industrială adaptată erei 
globalizării” și „O agendă digitală pentru 
Europa”.

Or. en

Amendamentul 1483
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,2 – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile de cercetare și inovare în 
domeniul fisiunii nucleare și al energiei de 
fuziune sunt prezentate în componenta 
EURATOM a programului Orizont 2020.

Activitățile de cercetare și inovare în 
domeniul fisiunii nucleare și al energiei de 
fuziune sunt prezentate în componenta 
EURATOM a programului Orizont 2020,
cu toate acestea trebuie să existe o 
coordonare cu măsurile privind 
provocările energiei pentru a crea sinergii 
între cele două programe și a stabili o 
foaie de parcurs cuprinzătoare și coerentă 
pentru cercetarea și dezvoltarea 
europeană în domeniul energiei.

Or. fr

Justificare

Trebuie să existe o mai mare coerență cu programul EURATOM astfel încât politica de 
cercetare europeană privind energia să se bazeze pe o viziune globală a configurației 
energetice urmărite pentru a putea beneficia de oportunitățile de combinare a modalităților 
de generare a unor forme diferite de energie (de ex. producerea de electricitate bazată pe 
energia nucleară și pe producția de hidrogen).

Amendamentul 1484
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,2 – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile de cercetare și inovare în 
domeniul fisiunii nucleare și al energiei de 
fuziune sunt prezentate în componenta 
EURATOM a programului Orizont 2020.

Activitățile de cercetare și inovare în 
domeniul fisiunii nucleare și al energiei de 
fuziune sunt prezentate în componenta 
EURATOM a programului Orizont 2020,
cu toate acestea, este nevoie de 
coordonare cu provocarea societală nr.3 
pentru a crea sinergii între cele două 
programe și a promova un nivel mai 
ridicat de eficiență și eficacitate în 
utilizarea resurselor.
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Or. en

Amendamentul 1485
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika 
Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,2 – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile de cercetare și inovare în 
domeniul fisiunii nucleare și al energiei de 
fuziune sunt prezentate în componenta 
EURATOM a programului Orizont 2020.

Activitățile de cercetare și inovare în 
domeniul fisiunii nucleare și al energiei de 
fuziune sunt prezentate în componenta 
EURATOM a programului Orizont 2020. 
Sunt avute în vedere posibile sinergii între 
provocarea „energie sigură, ecologică și 
eficientă” și partea EURATOM din 
Orizont 2020.

Or. en

Justificare

Ar trebui consolidată coerența cu programul Euratom, astfel încât politica de cercetare 
europeană din sectorul energiei să se bazeze pe o viziune completă a configurației energetice 
și să beneficieze de oportunitățile combinării formelor diverse de generare a energiei (de ex.  
producerii combinate de electricitate din energia nucleară și producerea de hidrogen).

Amendamentul 1486
Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,2 – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile de cercetare și inovare în 
domeniul fisiunii nucleare și al energiei de 
fuziune sunt prezentate în componenta 
EURATOM a programului Orizont 2020.

Activitățile de cercetare și inovare în 
domeniul fuziunii nucleare și al aspectelor 
legate de siguranță și securitatea energiei 
din fisiunea nucleară sunt prezentate în 
componenta EURATOM a programului 
Orizont 2020.
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Or. en

Amendamentul 1487
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 3,2 – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile de cercetare și inovare în 
domeniul fisiunii nucleare și al energiei de 
fuziune sunt prezentate în componenta 
EURATOM a programului Orizont 2020.

Activitățile de cercetare și inovare în 
domeniul fisiunii nucleare și al energiei de 
fuziune sunt prezentate în afara cadrului 
financiar multianual al UE.

Or. en

Amendamentul 1488
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Reducerea consumului energetic și a 
amprentei de carbon prin utilizare durabilă 
și inteligentă

(a) Reducerea consumului energetic și a 
amprentei de carbon prin utilizare durabilă,
inteligentă și sigură.

Or. en

Amendamentul 1489
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor axa pe cercetare și 
testare la scară completă a unor noi 

Activitățile se axează pe cercetare și testare 
la scară completă a unor noi concepte, 
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concepte, soluții netehnologice mai 
eficiente, acceptabile din punct de vedere 
social, și a unor componente și sisteme 
tehnologice abordabile din punctul de 
vedere al costurilor, care integrează 
tehnologia informațiilor, pentru a permite o 
gestionare a energiei în timp real, în 
vederea unor clădiri cu emisii aproape de 
zero și încălzire și aclimatizare din resurse 
regenerabile, a unor industrii foarte 
eficiente și a preluării în masă de către 
întreprinderi, persoane fizice, comunități și 
orașe/municipalități a unor soluții de 
eficiență energetică.

soluții netehnologice mai eficiente, 
acceptabile din punct de vedere social, și a 
unor componente și sisteme de control
tehnologice abordabile din punctul de 
vedere al costurilor, care integrează 
tehnologia informațiilor, pentru a permite o 
optimizare a gestionării energiei în timp 
real, în vederea unor clădiri cu emisii 
aproape de zero și încălzire și aclimatizare 
din resurse regenerabile, echilibru între 
eficiență și calitate redusă, a unor industrii 
foarte eficiente și a preluării în masă de 
către întreprinderi, persoane fizice, 
comunități și orașe/municipalități a unor 
soluții de eficiență energetică, adoptarea 
de tehnologii de cogenerare, tehnologii de 
microrețele și vehicule durabile, printre 
alte soluții.

Or. en

Amendamentul 1490
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor axa pe cercetare și 
testare la scară completă a unor noi 
concepte, soluții netehnologice mai 
eficiente, acceptabile din punct de vedere 
social, și a unor componente și sisteme 
tehnologice abordabile din punctul de 
vedere al costurilor, care integrează 
tehnologia informațiilor, pentru a permite o 
gestionare a energiei în timp real, în 
vederea unor clădiri cu emisii aproape de 
zero și încălzire și aclimatizare din resurse 
regenerabile, a unor industrii foarte 
eficiente și a preluării în masă de către 
întreprinderi, persoane fizice, comunități și 
orașe/municipalități a unor soluții de 
eficiență energetică.

Activitățile se axează pe cercetare și testare 
la scară completă a unor noi concepte, 
soluții netehnologice mai eficiente, 
acceptabile din punct de vedere social, și a 
unor componente și sisteme tehnologice 
abordabile din punctul de vedere al 
costurilor, care integrează tehnologia 
informațiilor, pentru a permite o gestionare 
a energiei în timp real pentru orașe și 
teritorii, în vederea unor clădiri cu emisii 
aproape de zero, clădiri renovate și 
încălzire și aclimatizare din resurse 
regenerabile (inclusiv energie produsă din 
recuperarea deșeurilor), a unor industrii 
foarte eficiente și a preluării în masă de 
către întreprinderi, persoane fizice, 
comunități și orașe/municipalități a unor 
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soluții de eficiență energetică.

Or. fr

Justificare

Acest paragraf pare să facă trimitere doar la noile clădiri. Cu toate acestea, trebuie făcută, 
de asemenea, trimitere la cercetările efectuate pentru a îmbunătăți eficiența energetică a 
clădirilor vechi. Este important să se poată facă aprecieri, atât în termeni de concepere, cât 
și de renovare, cu privire la un grup de clădiri sau la un cartier și nu numai cu privire la o 
singură clădire.

Amendamentul 1491
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor axa pe cercetare și 
testare la scară completă a unor noi 
concepte, soluții netehnologice mai 
eficiente, acceptabile din punct de vedere 
social, și a unor componente și sisteme 
tehnologice abordabile din punctul de 
vedere al costurilor, care integrează 
tehnologia informațiilor, pentru a permite o 
gestionare a energiei în timp real, în 
vederea unor clădiri cu emisii aproape de 
zero și încălzire și aclimatizare din resurse 
regenerabile, a unor industrii foarte 
eficiente și a preluării în masă de către 
întreprinderi, persoane fizice, comunități și
orașe/municipalități a unor soluții de 
eficiență energetică.

Activitățile se axează pe cercetare și testare 
la scară completă a unor noi concepte, 
soluții netehnologice mai eficiente, 
acceptabile din punct de vedere social, și a 
unor componente și sisteme tehnologice 
abordabile din punctul de vedere al 
costurilor, care integrează tehnologia 
informațiilor, pentru a permite o gestionare 
a energiei în timp real pentru orașe și 
teritorii, în vederea unor clădiri cu emisii 
aproape de zero, clădiri modernizate și 
încălzire și aclimatizare din resurse 
regenerabile, inclusiv energie produsă din 
recuperarea deșeurilor, a unor industrii 
foarte eficiente și a preluării în masă de 
către întreprinderi, persoane fizice, 
comunități și orașe/municipalități a unor 
soluții și servicii de eficiență energetică.

Or. en

Justificare

Acest paragraf nu ar trebui să se refere doar la clădirile noi, dar și să facă trimitere la 
cercetările necesare pentru a îmbunătăți eficiența energetică a clădirilor vechi, inclusiv 
sistemul de încălzire. Abordarea ar trebui să includă și cartierele și vecinătățile, nu doar 
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clădirile individuale, atât în ceea ce privește conceperea, cât și renovarea. Serviciile de 
energie aduc o contribuție esențială la eficiența energetică și la economisirea de energie.

Amendamentul 1492
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor axa pe cercetare și 
testare la scară completă a unor noi 
concepte, soluții netehnologice mai 
eficiente, acceptabile din punct de vedere 
social, și a unor componente și sisteme 
tehnologice abordabile din punctul de 
vedere al costurilor, care integrează 
tehnologia informațiilor, pentru a permite o 
gestionare a energiei în timp real, în 
vederea unor clădiri cu emisii aproape de 
zero și încălzire și aclimatizare din resurse 
regenerabile, a unor industrii foarte 
eficiente și a preluării în masă de către 
întreprinderi, persoane fizice, comunități și 
orașe/municipalități a unor soluții de 
eficiență energetică.

Activitățile se axează pe cercetare și testare 
la scară completă a unor noi concepte, 
soluții netehnologice mai eficiente, 
acceptabile din punct de vedere social, și a 
unor componente și sisteme tehnologice 
abordabile din punctul de vedere al 
costurilor, care integrează tehnologia 
informațiilor, pentru a permite o gestionare 
a energiei în timp real, în vederea unor 
clădiri cu emisii aproape de zero sau de 
energie pozitivă și încălzire și aclimatizare 
din resurse regenerabile, a unor industrii 
foarte eficiente și a preluării în masă de 
către întreprinderi, persoane fizice, 
comunități și orașe/municipalități a unor 
soluții de eficiență energetică și de 
economisire a energiei.

Or. en

Amendamentul 1493
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor axa pe cercetare și 
testare la scară completă a unor noi 
concepte, soluții netehnologice mai 
eficiente, acceptabile din punct de vedere 

Activitățile se axează pe cercetare și testare 
la scară completă a unor noi concepte, 
soluții netehnologice mai eficiente, 
acceptabile din punct de vedere social, și a 
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social, și a unor componente și sisteme 
tehnologice abordabile din punctul de 
vedere al costurilor, care integrează 
tehnologia informațiilor, pentru a permite o 
gestionare a energiei în timp real, în 
vederea unor clădiri cu emisii aproape de 
zero și încălzire și aclimatizare din resurse 
regenerabile, a unor industrii foarte 
eficiente și a preluării în masă de către 
întreprinderi, persoane fizice, comunități și 
orașe/municipalități a unor soluții de 
eficiență energetică.

unor componente și sisteme tehnologice 
abordabile din punctul de vedere al 
costurilor, care integrează tehnologia 
informațiilor, pentru a permite o gestionare 
a energiei în timp real, în vederea unor 
clădiri cu un consum de energie apropiat 
de zero și încălzire și aclimatizare din 
resurse regenerabile, a unor industrii foarte 
eficiente și a preluării în masă de către 
întreprinderi, persoane fizice, comunități și 
orașe/municipalități a unor soluții de 
eficiență energetică.

Or. en

Amendamentul 1494
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Furnizarea de energie electrică cu 
costuri și cu emisii de dioxid de carbon 
reduse

(b) Furnizarea de energie electrică 
durabilă, cu emisii de dioxid de carbon 
reduse

Or. en

Amendamentul 1495
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Furnizarea de energie electrică cu 
costuri și cu emisii de dioxid de carbon
reduse

(b) Furnizarea de energie electrică cu 
costuri și cu emisii reduse

Or. en
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Amendamentul 1496
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă – a unor tehnologii inovatoare de 
surse regenerabile de energie și de captare 
și stocare a dioxidului de carbon, oferind 
tehnologii pe scară mai mare, la costuri 
mai scăzute, sigure din punct de vedere 
ecologic, cu o eficiență de conversiune mai 
mare și mai disponibile pentru piețe și 
medii de operare diverse.

Activitățile se concentrează pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații a unor tehnologii 
inovatoare de surse regenerabile de 
energie, oferind tehnologii la costuri mai 
scăzute, sigure din punct de vedere 
ecologic, cu o eficiență de conversiune mai 
mare și mai disponibile pentru piețe și 
medii de operare diverse.

Or. en

Amendamentul 1497
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă – a unor tehnologii inovatoare de
surse regenerabile de energie și de captare 
și stocare a dioxidului de carbon, oferind 
tehnologii pe scară mai mare, la costuri 
mai scăzute, sigure din punct de vedere 
ecologic, cu o eficiență de conversiune mai 
mare și mai disponibile pentru piețe și 
medii de operare diverse.

Activitățile se concentrează pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară - a unor 
surse regenerabile de energie care sunt 
accesibile, sigure din punct de vedere 
ecologic și care au o eficiență de 
conversiune mai mare și mai disponibile 
pentru piețe și medii de operare diverse.

Or. it
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Amendamentul 1498
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă – a unor tehnologii inovatoare de 
surse regenerabile de energie și de captare 
și stocare a dioxidului de carbon, oferind 
tehnologii pe scară mai mare, la costuri 
mai scăzute, sigure din punct de vedere 
ecologic, cu o eficiență de conversiune mai 
mare și mai disponibile pentru piețe și 
medii de operare diverse.

Activitățile se concentrează pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă – a unor tehnologii inovatoare de 
surse regenerabile de energie, centrale 
flexibile și eficiente, pe bază de 
combustibili fosili, inclusiv de captare și 
stocare a dioxidului de carbon, oferind 
tehnologii pe scară mai mare, la costuri 
mai scăzute, sigure din punct de vedere 
ecologic, cu o eficiență de conversiune mai 
mare, flexibilitate adecvată pentru 
generarea de electricitate de rezervă și 
mai disponibile pentru piețe și medii de 
operare diverse.

Or. en

Justificare

Pe măsură ce se instalează din ce în ce mai multe turbine eoliene și panouri solare PV, 
centralele convenționale trebuie să fie pregătite să intervină cu flexibilitate, fiabilitate și 
eficiență în menținerea aprovizionării cu electricitate, în situațiile în care nu este vânt sau 
soare.  În plus, o serie de servicii de rețea asigură stabilitatea rețelei.  Cercetarea și 
dezvoltarea legate de generarea flexibilă și eficientă de electricitate de rezervă ar trebui 
inclusă în Orizont 2020.

Amendamentul 1499
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă – a unor tehnologii inovatoare de 
surse regenerabile de energie și de captare 

Activitățile se concentrează pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă – a unor tehnologii și 
infrastructuri inovatoare de surse 
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și stocare a dioxidului de carbon, oferind 
tehnologii pe scară mai mare, la costuri 
mai scăzute, sigure din punct de vedere 
ecologic, cu o eficiență de conversiune mai 
mare și mai disponibile pentru piețe și 
medii de operare diverse.

regenerabile de energie (precum producția 
de energie bazată pe gestionarea 
deșeurilor și tratarea apei), și de captare și 
stocare a dioxidului de carbon, oferind 
tehnologii pe scară mai mare, la costuri 
mai scăzute, sigure din punct de vedere 
ecologic, cu o eficiență de conversiune mai 
mare și mai disponibile pentru piețe și 
medii de operare diverse.

Or. en

Amendamentul 1500
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă – a unor tehnologii inovatoare de 
surse regenerabile de energie și de captare 
și stocare a dioxidului de carbon, oferind 
tehnologii pe scară mai mare, la costuri 
mai scăzute, sigure din punct de vedere 
ecologic, cu o eficiență de conversiune mai 
mare și mai disponibile pentru piețe și 
medii de operare diverse.

Activitățile se concentrează pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă – a unor tehnologii inovatoare de 
surse regenerabile de energie și de captare 
și stocare a dioxidului de carbon, în special 
pentru gaze și procesele industriale, 
oferind tehnologii pe scară mai mare, la 
costuri mai scăzute, sigure din punct de 
vedere ecologic, care oferă o alternativă la 
combustibilii fosili, cu o eficiență de 
conversiune mai mare și mai disponibile 
pentru piețe și medii de operare diverse.

Or. en

Amendamentul 1501
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera b – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă – a unor tehnologii inovatoare de 
surse regenerabile de energie și de captare 
și stocare a dioxidului de carbon, oferind 
tehnologii pe scară mai mare, la costuri 
mai scăzute, sigure din punct de vedere 
ecologic, cu o eficiență de conversiune mai 
mare și mai disponibile pentru piețe și 
medii de operare diverse.

Activitățile se concentrează pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă – a unor tehnologii inovatoare de 
surse regenerabile de energie și de captare 
și stocare a dioxidului de carbon, oferind 
tehnologii pe scară mai mare, la costuri 
mai scăzute, sigure din punct de vedere 
ecologic, care oferă o alternativă la 
combustibilii fosili, cu o eficiență de 
conversiune mai mare și mai disponibile 
pentru piețe și medii de operare diverse.

Or. en

Amendamentul 1502
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă – a unor tehnologii inovatoare de 
surse regenerabile de energie și de captare 
și stocare a dioxidului de carbon, oferind 
tehnologii pe scară mai mare, la costuri 
mai scăzute, sigure din punct de vedere 
ecologic, cu o eficiență de conversiune mai 
mare și mai disponibile pentru piețe și 
medii de operare diverse.

Activitățile se concentrează pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă - a unor tehnologii inovatoare de 
surse regenerabile de energie și de captare
și stocare și reutilizare a dioxidului de 
carbon, oferind tehnologii pe scară mai 
mare, la costuri mai scăzute, sigure din 
punct de vedere ecologic, cu o eficiență de 
conversiune mai mare și mai disponibile 
pentru piețe și medii de operare diverse.

Or. fr

Justificare

În programul specific se face referire la recuperarea CO2. Ar trebui să se facă trimitere la 
aceasta în regulamentul de instituire a programului-cadru.
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Amendamentul 1503
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă – a unor tehnologii inovatoare de 
surse regenerabile de energie și de captare 
și stocare a dioxidului de carbon, oferind 
tehnologii pe scară mai mare, la costuri 
mai scăzute, sigure din punct de vedere 
ecologic, cu o eficiență de conversiune mai 
mare și mai disponibile pentru piețe și 
medii de operare diverse.

Activitățile se concentrează pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă – a unor tehnologii inovatoare de 
surse regenerabile de energie și de captare 
și stocare și/sau reutilizare a dioxidului de 
carbon, oferind tehnologii pe scară mai 
mare, la costuri mai scăzute, sigure din 
punct de vedere ecologic, cu o eficiență de 
conversiune mai mare și mai disponibile 
pentru piețe și medii de operare diverse.

Or. en

Amendamentul 1504
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă – a unor tehnologii inovatoare de 
surse regenerabile de energie și de captare 
și stocare a dioxidului de carbon, oferind 
tehnologii pe scară mai mare, la costuri 
mai scăzute, sigure din punct de vedere 
ecologic, cu o eficiență de conversiune mai 
mare și mai disponibile pentru piețe și 
medii de operare diverse.

Activitățile se concentrează pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă – a unor tehnologii inovatoare de 
surse regenerabile de energie și de captare 
și stocare și utilizare a dioxidului de 
carbon, oferind tehnologii pe scară mai 
mare, la costuri mai scăzute, sigure din 
punct de vedere ecologic, cu o eficiență de 
conversiune mai mare și mai disponibile 
pentru piețe și medii de operare diverse.

Or. en
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Amendamentul 1505
Romana Jordan

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă – a unor tehnologii inovatoare de 
surse regenerabile de energie și de captare 
și stocare a dioxidului de carbon, oferind 
tehnologii pe scară mai mare, la costuri 
mai scăzute, sigure din punct de vedere 
ecologic, cu o eficiență de conversiune mai 
mare și mai disponibile pentru piețe și 
medii de operare diverse.

Activitățile se concentrează pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă – a unor tehnologii inovatoare de 
surse regenerabile de energie și de captare 
și stocare a dioxidului de carbon, oferind 
tehnologii pe scară mai mare, la costuri 
mai scăzute, sigure din punct de vedere 
ecologic, cu o eficiență de conversiune și 
stocare mai mare și mai disponibile pentru 
piețe și medii de operare diverse.

Or. en

Amendamentul 1506
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă de tehnologii și lanțuri valorice 
pentru ca bioenergia să devină mai 
competitivă și durabilă, pentru a reduce 
timpul necesar hidrogenului și pilelor de 
combustie pentru a ajunge pe piață și 
pentru a aduce noi opțiuni cu un potențial
pe termen lung până la maturitate.

Activitățile se concentrează pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă de tehnologii și lanțuri valorice 
pentru a face hidrogen din bioenergie și 
alți combustibili lichizi sau gazoși cu un 
potențial pentru o conversiune mai
eficientă în energie. 

Or. en

Justificare

Este important să se sublinieze importanța hidrogenului ca sursă versatilă de energie (pe 
lângă utilizarea pilelor de combustie), pentru care trebuie dezvoltată piața în ceea ce privește 
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producția verde, stocarea și procesarea. Printre combustibilii alternativi se numără gazele 
naturale pentru vehicule, metanul sintetic și gazele neconvenționale.

Amendamentul 1507
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă de tehnologii și lanțuri valorice 
pentru ca bioenergia să devină mai 
competitivă și durabilă, pentru a reduce 
timpul necesar hidrogenului și pilelor de 
combustie pentru a ajunge pe piață și 
pentru a aduce noi opțiuni cu un potențial 
pe termen lung până la maturitate.

Activitățile se concentrează pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații de tehnologii și 
lanțuri valorice pentru ca bioenergia, 
hidrogenul și pilele de combustie să 
devină mai durabile și pentru a aduce noi 
opțiuni cu un potențial pe termen lung până 
la maturitate.

Or. en

Amendamentul 1508
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă de tehnologii și lanțuri valorice 
pentru ca bioenergia să devină mai 
competitivă și durabilă, pentru a reduce 
timpul necesar hidrogenului și pilelor de 
combustie pentru a ajunge pe piață și 
pentru a aduce noi opțiuni cu un potențial 
pe termen lung până la maturitate.

Activitățile se concentrează pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă de tehnologii și lanțuri valorice 
pentru ca bioenergia, hidrogenul și alți 
combustibili alternativi lichizi sau gazoși 
să devină mai competitivi și durabili, 
pentru a reduce timpul necesar 
hidrogenului și pilelor de combustie pentru 
a ajunge pe piață și pentru a aduce noi 
opțiuni cu un potențial pe termen lung până 
la maturitate.
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Or. fr

Justificare

Ar trebui făcută trimitere la hidrogen ca sursă versatilă de energie (pe lângă utilizarea sa în 
pilele de combustie), pentru care ar trebui extinsă piața în ceea ce privește producția 
„verde”, stocarea și conversia. Printre combustibilii alternativi se numără gazele naturale 
pentru vehicule, metanul sintetic și hidrocarburile neconvenționale.

Amendamentul 1509
Romana Jordan

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă de tehnologii și lanțuri valorice 
pentru ca bioenergia să devină mai 
competitivă și durabilă, pentru a reduce 
timpul necesar hidrogenului și pilelor de 
combustie pentru a ajunge pe piață și 
pentru a aduce noi opțiuni cu un potențial 
pe termen lung până la maturitate.

Activitățile se concentrează pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă de tehnologii și lanțuri valorice 
pentru ca bioenergia să devină mai 
competitivă și durabilă, utilizarea biologiei 
sintetice pentru producția durabilă a 
diverselor tipuri de combustibili, pentru a 
reduce timpul necesar hidrogenului și 
pilelor de combustie pentru a ajunge pe 
piață și pentru a aduce noi opțiuni cu un 
potențial pe termen lung până la maturitate.

Or. en

Amendamentul 1510
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă de tehnologii și lanțuri valorice 
pentru ca bioenergia să devină mai 
competitivă și durabilă, pentru a reduce 
timpul necesar hidrogenului și pilelor de 

Activitățile se concentrează pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă de tehnologii și lanțuri valorice 
pentru ca bioenergia și combustibilii 
alternativi să devină mai competitivi și 
durabili, pentru a reduce timpul necesar 
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combustie pentru a ajunge pe piață și 
pentru a aduce noi opțiuni cu un potențial 
pe termen lung până la maturitate.

hidrogenului și pilelor de combustie pentru 
a ajunge pe piață și pentru a aduce noi 
opțiuni cu un potențial pe termen lung până 
la maturitate.

Or. en

Amendamentul 1511
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă de tehnologii și lanțuri valorice 
pentru ca bioenergia să devină mai 
competitivă și durabilă, pentru a reduce 
timpul necesar hidrogenului și pilelor de 
combustie pentru a ajunge pe piață și 
pentru a aduce noi opțiuni cu un potențial 
pe termen lung până la maturitate.

Activitățile se concentrează pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă de tehnologii și lanțuri valorice 
pentru ca bioenergia să devină mai 
competitivă și durabilă, pentru a reduce 
timpul necesar biometanului, hidrogenului 
și pilelor de combustie pentru a ajunge pe 
piață și pentru a aduce noi opțiuni cu un 
potențial pe termen lung până la maturitate.

Or. it

Amendamentul 1512
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera c – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se concentrează, de asemenea, 
asupra cercetării, dezvoltării și 
demonstrării la scară completă a 
tehnologiilor și/sau materiilor care permit 
o mai mare flexibilitate și eficiență a 
centralelor termale care trebuie să 
intervină atunci când sursele intermitente 
de energie regenerabilă nu fac față și nu 
pot să asigure stabilitatea rețelei.
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Or. en

Justificare

Producția variabilă de energie eoliană și fotovoltaică amenință stabilitatea rețelei și 
siguranța aprovizionării. Acest fapt poate fi remediat prin echilibrarea surselor de energie 
regenerabilă cu electricitatea din centralele convenționale, ceea ce, de asemenea, permite o 
integrare mai mare a electricității din diverse surse regenerabile în rețea. Centralele electrice 
convenționale sunt proiectate în prezent să funcționeze la sarcina nominală, în timp ce, 
pentru a susține energia din surse regenerabile, acestea vor funcționa adesea la sarcină 
parțială. Este nevoie de cercetare pentru a optimiza eficiența centralelor convenționale.

Amendamentul 1513
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) O rețea de energie electrică europeană 
unică și inteligentă

(d) O rețea de energie europeană unică, 
flexibilă, fiabilă și inteligentă

Or. fr

Justificare

Pentru a stabili o legătură cu provocarea variabilității, ar trebui introdusă noțiunea de rețea 
flexibilă. Rețelele inteligente pentru gaze ar trebui, de asemenea, abordate, deoarece acestea 
permit gestiunea flexibilă a rețelelor și introducerea surselor alternative de gaz (de ex. 
biogaze). 

Amendamentul 1514
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) O rețea de energie electrică europeană 
unică și inteligentă

(d) O rețea de energie europeană unică, 
flexibilă și inteligentă

Or. en
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Amendamentul 1515
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă a noilor tehnologii de rețea, 
inclusiv stocare, sisteme și modele de piață 
pentru a planifica, monitoriza, controla și 
opera în siguranță rețele interoperabile pe o 
piață deschisă care promovează reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon și rezistența 
la schimbările climatice, și competitivă, în 
condiții normale și în condiții de urgență.

Activitățile se concentrează pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă a noilor tehnologii de rețea, 
inclusiv stocare, sisteme și modele de piață 
pentru a planifica, monitoriza, controla și 
opera în siguranță rețele interoperabile.

Or. en

Amendamentul 1516
Henri Weber, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă a noilor tehnologii de rețea, 
inclusiv stocare, sisteme și modele de piață 
pentru a planifica, monitoriza, controla și 
opera în siguranță rețele interoperabile pe o 
piață deschisă care promovează reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon și rezistența 
la schimbările climatice, și competitivă, în 
condiții normale și în condiții de urgență.

Activitățile se concentrează pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă a noilor tehnologii de rețea, 
inclusiv stocare, sisteme și modele de piață 
pentru a planifica, monitoriza, controla și 
opera în siguranță rețele interoperabile pe o 
piață deschisă care promovează reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon și rezistența 
la schimbările climatice, și competitivă, în 
condiții normale și în condiții de urgență.
Se acordă o atenție specială „rețelelor 
inteligente” din zonele rurale, care 
prezintă provocări specifice și necesită 
progrese tehnologice inovatoare.
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Or. fr

Amendamentul 1517
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă a noilor tehnologii de rețea, 
inclusiv stocare, sisteme și modele de piață 
pentru a planifica, monitoriza, controla și 
opera în siguranță rețele interoperabile pe o 
piață deschisă care promovează reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon și rezistența 
la schimbările climatice, și competitivă, în 
condiții normale și în condiții de urgență.

Activitățile se concentrează pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă a noilor tehnologii de rețea, 
inclusiv sisteme flexibile de stocare a 
energiei, de-a lungul întregului lanț, de la 
generare, transmitere, distribuire până la 
sistemele pentru utilizatorii finali și 
modele de piață pentru a planifica, 
monitoriza, controla și opera în siguranță 
rețele interoperabile pe o piață deschisă 
care promovează reducerea emisiilor de 
dioxid de carbon și rezistența la 
schimbările climatice, și competitivă, în 
condiții normale și în condiții de urgență.

Or. en

Justificare

Este important să se sublinieze importanța hidrogenului ca sursă versatilă de energie (pe 
lângă utilizarea pilelor de combustie), pentru care trebuie dezvoltată piața în ceea ce privește 
producția verde, stocarea și procesarea. Printre combustibilii alternativi se numără gazele 
naturale pentru vehicule, metanul sintetic și gazele neconvenționale.

Amendamentul 1518
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 

Activitățile se concentrează pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
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completă a noilor tehnologii de rețea, 
inclusiv stocare, sisteme și modele de piață 
pentru a planifica, monitoriza, controla și 
opera în siguranță rețele interoperabile pe o 
piață deschisă care promovează reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon și rezistența 
la schimbările climatice, și competitivă, în 
condiții normale și în condiții de urgență.

completă a noilor tehnologii de rețea, 
inclusiv stocare, sisteme și modele de piață 
pentru a planifica, monitoriza, controla și 
opera în siguranță rețele interoperabile pe o 
piață deschisă care promovează reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon și rezistența 
la schimbările climatice, și competitivă, în 
condiții normale și în condiții de urgență, 
sprijinind astfel introducerea și utilizarea 
deplină a surselor de energie regenerabile 
intermitente.

Or. en

Amendamentul 1519
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă a noilor tehnologii de rețea, 
inclusiv stocare, sisteme și modele de piață 
pentru a planifica, monitoriza, controla și 
opera în siguranță rețele interoperabile pe o 
piață deschisă care promovează reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon și rezistența 
la schimbările climatice, și competitivă, în 
condiții normale și în condiții de urgență.

Activitățile se concentrează pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă a noilor tehnologii de rețea, 
inclusiv stocare, sisteme și modele de piață 
pentru a planifica, monitoriza, controla și 
opera în siguranță rețele interoperabile și 
să echilibreze o proporție crescândă de 
surse regenerabile pe o piață deschisă care 
promovează reducerea emisiilor de dioxid 
de carbon și rezistența la schimbările 
climatice, și competitivă, în condiții 
normale și în condiții de urgență.

Or. en

Amendamentul 1520
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera d – paragraful 1



PE492.789v01-00 164/183 AM\907849RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă a noilor tehnologii de rețea, 
inclusiv stocare, sisteme și modele de piață 
pentru a planifica, monitoriza, controla și 
opera în siguranță rețele interoperabile pe o 
piață deschisă care promovează reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon și rezistența 
la schimbările climatice, și competitivă, în 
condiții normale și în condiții de urgență.

Activitățile se concentrează pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă a noilor tehnologii de rețea, 
inclusiv stocare, sisteme și modele de piață 
pentru a planifica, monitoriza, controla și 
opera în siguranță rețele interoperabile și 
să echilibreze o proporție crescândă de 
surse regenerabile variabile pe o piață 
deschisă care promovează reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon și rezistența 
la schimbările climatice, și competitivă, în 
condiții normale și în condiții de urgență.

Or. en

Amendamentul 1521
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă a noilor tehnologii de rețea, 
inclusiv stocare, sisteme și modele de piață 
pentru a planifica, monitoriza, controla și 
opera în siguranță rețele interoperabile pe o 
piață deschisă care promovează reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon și rezistența 
la schimbările climatice, și competitivă, în 
condiții normale și în condiții de urgență.

Activitățile se concentrează pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă a noilor tehnologii de rețea, 
inclusiv stocare, sisteme și modele de piață 
pentru a planifica, monitoriza, controla și 
opera în siguranță rețele interoperabile pe o 
piață deschisă care promovează reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon, durabilă din 
perspectiva mediului și rezistența la 
schimbările climatice, și competitivă, în 
condiții normale și în condiții de urgență.

Or. en

Amendamentul 1522
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă a noilor tehnologii de rețea, 
inclusiv stocare, sisteme și modele de piață 
pentru a planifica, monitoriza, controla și 
opera în siguranță rețele interoperabile pe o 
piață deschisă care promovează reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon și rezistența 
la schimbările climatice, și competitivă, în 
condiții normale și în condiții de urgență.

Activitățile se concentrează pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă a noilor tehnologii de rețea, 
inclusiv stocare, sisteme și modele de piață 
pentru a planifica, monitoriza, controla și 
opera în siguranță rețele interoperabile și 
flexibile pe o piață deschisă care 
promovează reducerea emisiilor de dioxid 
de carbon și rezistența la schimbările 
climatice, și competitivă, în condiții 
normale și în condiții de urgență.

Or. fr

Justificare

Pentru a stabili o legătură cu provocarea variabilității, ar trebui introdusă noțiunea de rețea 
flexibilă. Rețelele inteligente pentru gaze ar trebui, de asemenea, abordate, deoarece acestea 
permit gestiunea flexibilă a rețelelor și introducerea surselor alternative de gaz (de ex. 
biogaze). 

Amendamentul 1523
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera d – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă a noilor tehnologii de rețea, 
inclusiv stocare, sisteme și modele de piață 
pentru a planifica, monitoriza, controla și 
opera în siguranță rețele interoperabile pe o 
piață deschisă care promovează reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon și rezistența 
la schimbările climatice, și competitivă, în 
condiții normale și în condiții de urgență.

Activitățile se concentrează pe cercetare, 
dezvoltare și demonstrații la scară 
completă a noilor tehnologii de rețea, 
inclusiv stocare, sisteme și modele de piață 
pentru a planifica, monitoriza, controla și 
opera în siguranță rețele interoperabile pe o 
piață deschisă, durabilă, care promovează 
rezistența la schimbările climatice, și 
competitivă, în condiții normale și în 
condiții de urgență.
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Or. en

Amendamentul 1524
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera e – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetarea 
multidisciplinară pentru tehnologii 
energetice (inclusiv acțiuni vizionare) și pe 
aplicarea în comun a programelor 
paneuropene de cercetare și a facilităților 
de nivel mondial.

Activitățile se concentrează pe cercetarea 
multidisciplinară pentru tehnologii 
energetice (inclusiv acțiuni vizionare) și pe 
aplicarea în comun a programelor 
paneuropene de cercetare și a facilităților 
de nivel mondial. Inovarea tehnologică va 
fi însoțită de politici și inițiative care 
sprijină inovarea netehnologică.

Or. en

Amendamentul 1525
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera e – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetarea 
multidisciplinară pentru tehnologii 
energetice (inclusiv acțiuni vizionare) și pe 
aplicarea în comun a programelor 
paneuropene de cercetare și a facilităților 
de nivel mondial.

Activitățile se concentrează pe cercetarea 
multidisciplinară pentru tehnologii 
energetice (inclusiv acțiuni vizionare) și pe 
impactul aparaturii, facilităților și noilor 
progrese tehnologice asupra mediului 
marin, precum și pe aplicarea în comun a 
programelor paneuropene de cercetare și a 
facilităților de nivel mondial.

Or. en
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Amendamentul 1526
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera e – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetarea 
multidisciplinară pentru tehnologii 
energetice (inclusiv acțiuni vizionare) și pe 
aplicarea în comun a programelor 
paneuropene de cercetare și a facilităților 
de nivel mondial.

Activitățile se concentrează pe cercetarea 
multidisciplinară pentru tehnologii 
energetice (inclusiv acțiuni vizionare) și pe 
aplicarea în comun a programelor 
paneuropene de cercetare și a facilităților 
de nivel mondial. Studii interactive, 
comparative la scară subnațională ar 
putea contribui la facilitarea acestui 
demers.

Or. en

Amendamentul 1527
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera e – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetarea 
multidisciplinară pentru tehnologii 
energetice (inclusiv acțiuni vizionare) și pe 
aplicarea în comun a programelor 
paneuropene de cercetare și a facilităților 
de nivel mondial.

Activitățile se concentrează pe cercetarea 
multidisciplinară pentru tehnologii 
energetice pentru explorarea, producția, 
transmiterea și utilizarea (inclusiv acțiuni 
vizionare, precum recuperarea de CO2) și 
pe aplicarea în comun a programelor 
paneuropene de cercetare și a facilităților 
de nivel mondial.

Or. fr

Justificare

Scopul este de a sublinia faptul că se impune o abordare multidisciplinară pentru tot lanțul 
energetic. În special, la acest capitol, ar trebui incluse noile tehnologii dezvoltate la pilonul 2 
(TIC, nanotehnologii, biotehnologii) pentru a crea sinergii între priorități.  Ar trebui 
analizată, la acest capitol, posibilitatea recuperării de CO2.
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Amendamentul 1528
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera e – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe cercetarea 
multidisciplinară pentru tehnologii 
energetice (inclusiv acțiuni vizionare) și pe 
aplicarea în comun a programelor 
paneuropene de cercetare și a facilităților 
de nivel mondial.

Activitățile se concentrează pe cercetarea 
multidisciplinară pentru tehnologii 
energetice durabile (inclusiv acțiuni 
vizionare) și pe aplicarea în comun a 
programelor paneuropene de cercetare și a 
facilităților de nivel mondial.

Or. en

Amendamentul 1529
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera f – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor axa pe dezvoltarea de 
instrumente, metode și modele pentru un 
sprijin solid și transparent al politicii, 
inclusiv activități privind acceptarea de 
către public și angajarea acestuia, 
implicarea utilizatorilor și durabilitatea.

Activitățile se axează pe dezvoltarea de 
instrumente, metode și modele de scenarii 
vizionare pentru un sprijin solid și 
transparent al politicii, inclusiv activități 
privind acceptarea de către public și 
angajarea acestuia, implicarea 
utilizatorilor, evaluarea impactului asupra 
mediului și durabilitatea.

Or. fr

Justificare

Este important să se includă evaluarea aspectelor de mediu ale problematicii energiei, care 
ar trebui să se bazeze pe analiza ciclului de viață și a amprentei ecologice. Ar fi util să se 
creeze baze de date și scenarii pe termen lung, după modelul planificării pe viitor EIM, care 
să cuprindă toate sursele de energie.
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Amendamentul 1530
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera f – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor axa pe dezvoltarea de 
instrumente, metode și modele pentru un 
sprijin solid și transparent al politicii, 
inclusiv activități privind acceptarea de 
către public și angajarea acestuia, 
implicarea utilizatorilor și durabilitatea.

Activitățile se axează pe dezvoltarea de 
instrumente, metode și modele pentru un 
sprijin solid și transparent al politicii, 
inclusiv activități privind acceptarea de 
către public și angajarea acestuia, 
implicarea utilizatorilor, impactul asupra 
mediului și durabilitatea.

Or. en

Justificare

Este important să se includă evaluarea aspectelor de mediu ale problematicii energiei, care 
trebuie să se bazeze pe analiza ciclului de viață și a amprentei ecologice. Ar fi util să se 
creeze baze de date și scenarii pe termen lung, după modelul planificării pe viitor EIM, care 
să cuprindă toate sursele de energie.

Amendamentul 1531
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera g – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe inovații 
aplicate pentru a facilita preluarea pe piață 
a noilor tehnologii și servicii în domeniul 
energiei, pentru a aborda barierele 
netehnologice și pentru a accelera punerea 
efectivă în aplicare a politicilor în 
domeniul energiei ale Uniunii.

Activitățile se concentrează pe inovații 
aplicate pentru a facilita preluarea pe piață 
a noilor tehnologii și servicii în domeniul 
energiei, pentru a aborda barierele 
netehnologice și pentru a accelera punerea 
efectivă în aplicare a politicilor în 
domeniul energiei ale Uniunii. În acest 
context, se continuă programul Energie 
inteligentă - Europa, aplicat cu succes 
prin intermediul programului 
Competitivitate și inovare, fiindu-i alocat 
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un buget ambițios în cadrul programului 
actual Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 1532
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera g – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor concentra pe inovații 
aplicate pentru a facilita preluarea pe piață 
a noilor tehnologii și servicii în domeniul 
energiei, pentru a aborda barierele 
netehnologice și pentru a accelera punerea 
efectivă în aplicare a politicilor în 
domeniul energiei ale Uniunii.

Activitățile se concentrează pe inovații 
aplicate pentru a facilita preluarea pe piață 
a noilor tehnologii și servicii durabile în 
domeniul energiei, pentru a aborda 
barierele netehnologice și pentru a accelera 
punerea efectivă în aplicare a politicilor în 
domeniul energiei ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 1533
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) Centrale flexibile și eficiente pe bază 
de combustibili fosili care permit 
utilizarea surselor regenerabile 
intermitente de energie
Activitățile se concentrează asupra 
cercetării, dezvoltării și demonstrării 
tehnologiilor și/sau materiilor care permit 
o mai mare flexibilitate și eficiență a 
centralelor electrice pe bază de 
combustibili fosili, care trebuie să 
intervină atunci când sursele intermitente 
de energie regenerabilă nu fac față și nu 
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pot să asigure stabilitatea rețelei.

Or. en

Amendamentul 1534
Romana Jordan

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3,3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g a) Compensarea efectelor schimbărilor 
climatice asupra securității energetice
Activitățile se concentrează asupra 
cercetării multidisciplinare a schimbărilor 
climatice în funcție de regiuni 
(precipitații, hidrologie) și a efectelor 
acestora asupra aprovizionării viitoare cu 
energie, incluzând, de asemenea, 
adaptarea tehnologiilor existente (centrale
hidroelectrice, sisteme de răcire, sisteme 
de poligenerare), precum și tranziția la 
nouă paradigmă de aprovizionare cu 
energie.

Or. en

Amendamentul 1535
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Mijloace de transport inteligente, 
ecologice și integrate,

4. Mijloace de transport inteligente, 
ecologice, sigure și integrate,

Or. en
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Amendamentul 1536
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Mijloace de transport inteligente, 
ecologice și integrate,

4. Mijloace de transport inteligente, 
ecologice și integrate și mobilitate

Or. en

Amendamentul 1537
Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4,1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este de a dispune de un 
sistem european de transport eficient din 
punctul de vedere al resurselor, care 
respectă mediul, sigur și fără sincope, în 
beneficiul cetățenilor, al economiei și 
societății.

Obiectivul specific este de a dispune de un 
sistem european de transport eficient din 
punctul de vedere al resurselor, care 
respectă mediul, sigur și fără sincope, în 
beneficiul cetățenilor, al economiei și 
societății. Acest sistem de transport 
cuprinde, de asemenea, transportul 
maritim, deoarece există un potențial 
substanțial de sprijinire a obiectivului 
general de reducere a emisiilor maritime. 
Ar trebui să se pună accentul pe 
activitățile de cercetare și inovare, care 
sprijină introducerea unor noi 
combustibili și soluții integrate de 
îmbunătățire a performanței totale. Ar 
trebui sprijinite cercetările care se 
concentrează asupra transportului 
maritim în vederea accelerării ritmului de 
trecere la tehnologiile durabile. Din acest 
motiv, ar trebui pregătit un parteneriat 
european al inovării privind „transportul 
de viitor” în vederea promovării unei 
abordări globale.
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Or. en

Justificare

Scopul activităților este de a reduce la minimum impactul transporturilor asupra climei și 
mediului prin îmbunătățirea eficienței cu care sunt utilizate resursele naturale, precum și prin 
reducerea dependenței transporturilor de combustibilii fosili. În acest sens, nu ar trebui 
ignorat sectorul transportului maritim.

Amendamentul 1538
Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4,1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este de a dispune de un 
sistem european de transport eficient din 
punctul de vedere al resurselor, care 
respectă mediul, sigur și fără sincope, în 
beneficiul cetățenilor, al economiei și 
societății.

Obiectivul specific este de a dispune de un 
sistem european de transport eficient din 
punctul de vedere al resurselor, care 
respectă mediul, sigur și fără sincope, în 
beneficiul cetățenilor europeni, al 
economiei UE, societății în ansamblu și al 
competitivității.

Or. en

Amendamentul 1539
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4,1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este de a dispune de un 
sistem european de transport eficient din 
punctul de vedere al resurselor, care 
respectă mediul, sigur și fără sincope, în 
beneficiul cetățenilor, al economiei și 
societății.

Obiectivul specific este de a dispune de un 
sistem european de transport (inclusiv 
rețelele sale de infrastructură) eficient din 
punctul de vedere al resurselor, care 
respectă mediul, sigur și fără sincope, în 
beneficiul cetățenilor, al economiei și 
societății.

Or. en
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Amendamentul 1540
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4,1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este de a dispune de un 
sistem european de transport eficient din 
punctul de vedere al resurselor, care 
respectă mediul, sigur și fără sincope, în 
beneficiul cetățenilor, al economiei și 
societății.

Obiectivul specific este de a dispune de un 
sistem european de transport eficient din 
punctul de vedere al resurselor, sănătos,
care respectă mediul, sigur și fără sincope, 
în beneficiul cetățenilor, al economiei și 
societății.

Or. en

Amendamentul 1541
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4,1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este de a dispune de un 
sistem european de transport eficient din 
punctul de vedere al resurselor, care 
respectă mediul, sigur și fără sincope, în 
beneficiul cetățenilor, al economiei și 
societății.

Obiectivul specific este de a dispune de un 
sistem european de transport eficient din 
punctul de vedere al resurselor, care 
respectă mediul, accesibil, sigur, la prețuri 
accesibile și fără sincope, în beneficiul 
cetățenilor, al economiei și societății.

Or. en

Amendamentul 1542
Christian Ehler

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4,1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa trebuie să reconcilieze necesitățile 
tot mai mari de mobilitate ale cetățenilor 
săi cu imperativele performanței 
economice și cu exigențele unei societăți 
cu emisii reduse de dioxid de carbon și cu 
o economie rezistentă în fața schimbărilor 
climatice. În pofida creșterii sale, sectorul 
transporturilor trebuie să realizeze o 
reducere substanțială a emisiilor de gaze cu 
efect de seră și a altor efecte negative 
asupra mediului și trebuie să reducă 
dependența sa de petrol, menținând în 
același timp un nivel ridicat de eficiență și 
de mobilitate.

Europa trebuie să reconcilieze necesitățile 
tot mai mari de mobilitate ale cetățenilor 
săi cu imperativele performanței 
economice și cu exigențele unei societăți 
cu emisii reduse de dioxid de carbon și cu 
o economie rezistentă în fața schimbărilor 
climatice. În pofida creșterii sale, sectorul 
transporturilor trebuie să realizeze o 
reducere substanțială a emisiilor de gaze cu 
efect de seră și a altor efecte negative 
asupra mediului și trebuie să reducă 
dependența sa de petrol, menținând în 
același timp un nivel ridicat de eficiență și 
de mobilitate. Intensificarea traficului ar 
putea modifica natura problemelor de 
securitate provocate de sistemele de 
transport în masă, care ar trebui abordate 
deja în fazele de cercetare a noilor 
concepte și tehnologii.

Or. en

Amendamentul 1543
Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4,1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa trebuie să reconcilieze necesitățile 
tot mai mari de mobilitate ale cetățenilor 
săi cu imperativele performanței 
economice și cu exigențele unei societăți 
cu emisii reduse de dioxid de carbon și cu 
o economie rezistentă în fața schimbărilor 
climatice. În pofida creșterii sale, sectorul 
transporturilor trebuie să realizeze o 
reducere substanțială a emisiilor de gaze cu 
efect de seră și a altor efecte negative 
asupra mediului și trebuie să reducă 
dependența sa de petrol, menținând în 
același timp un nivel ridicat de eficiență și 

Europa trebuie să reconcilieze necesitățile 
tot mai mari de mobilitate ale cetățenilor 
săi cu imperativele performanței 
economice și cu exigențele unei societăți 
eficiente din perspectivă energetică, cu 
emisii reduse de dioxid de carbon și cu o 
economie rezistentă în fața schimbărilor 
climatice. În pofida creșterii sale, sectorul 
transporturilor trebuie să realizeze o 
reducere substanțială a emisiilor de gaze cu 
efect de seră și a altor efecte negative 
asupra mediului și trebuie să reducă 
dependența sa de petrol, menținând în 
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de mobilitate. același timp un nivel ridicat de eficiență și 
de mobilitate.

Or. en

Amendamentul 1544
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4,1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa trebuie să reconcilieze necesitățile 
tot mai mari de mobilitate ale cetățenilor 
săi cu imperativele performanței 
economice și cu exigențele unei societăți 
cu emisii reduse de dioxid de carbon și cu 
o economie rezistentă în fața schimbărilor 
climatice. În pofida creșterii sale, sectorul 
transporturilor trebuie să realizeze o 
reducere substanțială a emisiilor de gaze cu 
efect de seră și a altor efecte negative 
asupra mediului și trebuie să reducă 
dependența sa de petrol, menținând în 
același timp un nivel ridicat de eficiență și 
de mobilitate.

Europa trebuie să reconcilieze necesitățile 
tot mai mari de mobilitate ale cetățenilor 
săi cu imperativele performanței 
economice, calității vieții și cu exigențele 
unei societăți cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și cu o economie rezistentă în fața 
schimbărilor climatice. În pofida creșterii 
sale, sectorul transporturilor trebuie să 
realizeze o reducere substanțială a emisiilor 
de gaze cu efect de seră și a altor efecte 
negative asupra mediului și trebuie să 
reducă dependența sa de petrol, menținând 
în același timp un nivel ridicat de eficiență 
și de mobilitate.

Or. en

Amendamentul 1545
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4,1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa trebuie să reconcilieze necesitățile 
tot mai mari de mobilitate ale cetățenilor 
săi cu imperativele performanței 
economice și cu exigențele unei societăți 

Europa trebuie să reconcilieze necesitățile 
tot mai mari de mobilitate ale cetățenilor 
săi cu imperativele performanței 
economice și cu exigențele unei societăți 
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cu emisii reduse de dioxid de carbon și cu 
o economie rezistentă în fața schimbărilor 
climatice. În pofida creșterii sale, sectorul 
transporturilor trebuie să realizeze o 
reducere substanțială a emisiilor de gaze cu 
efect de seră și a altor efecte negative 
asupra mediului și trebuie să reducă 
dependența sa de petrol, menținând în 
același timp un nivel ridicat de eficiență și 
de mobilitate.

europene și cu o economie rezistentă în 
fața schimbărilor climatice. În pofida 
creșterii sale, sectorul transporturilor 
trebuie să realizeze o reducere substanțială 
a emisiilor de gaze cu efect de seră și a 
altor efecte negative asupra mediului și 
trebuie să reducă dependența sa de petrol, 
menținând în același timp un nivel ridicat 
de eficiență și de mobilitate.

Or. en

Amendamentul 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4,1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa trebuie să reconcilieze necesitățile 
tot mai mari de mobilitate ale cetățenilor 
săi cu imperativele performanței 
economice și cu exigențele unei societăți 
cu emisii reduse de dioxid de carbon și cu 
o economie rezistentă în fața schimbărilor 
climatice. În pofida creșterii sale, sectorul 
transporturilor trebuie să realizeze o 
reducere substanțială a emisiilor de gaze cu 
efect de seră și a altor efecte negative 
asupra mediului și trebuie să reducă 
dependența sa de petrol, menținând în 
același timp un nivel ridicat de eficiență și 
de mobilitate.

Europa trebuie să reconcilieze necesitățile 
tot mai mari de mobilitate ale cetățenilor 
săi cu imperativele performanței 
economice și cu exigențele unei societăți 
cu emisii reduse de dioxid de carbon și cu 
o economie rezistentă în fața schimbărilor 
climatice. În pofida creșterii sale, sectorul 
transporturilor trebuie să realizeze o 
reducere substanțială a emisiilor de gaze cu 
efect de seră și a altor efecte negative 
asupra mediului și trebuie să reducă 
dependența sa de petrol, menținând în 
același timp un nivel ridicat de eficiență, 
accesibilitate și de mobilitate.

Or. en

Amendamentul 1547
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4,1 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Mobilitatea durabilă nu poate fi obținută 
decât printr-o schimbare radicală a 
sistemului de transport, inspirată de 
progrese importante în cercetarea și 
inovarea cu obiective ambițioase în 
domeniul transporturilor și printr-o 
implementare coerentă, în întreaga Europă, 
a unor soluții mai ecologice, mai sigure și 
mai inteligente de transport.

Mobilitatea durabilă nu poate fi obținută 
decât printr-o schimbare radicală a 
sistemului de transport, inspirată de 
progrese importante în cercetarea și 
inovarea cu obiective ambițioase în 
domeniul transporturilor și printr-o 
implementare coerentă, în întreaga Europă, 
a unor soluții mai ecologice, mai sigure și 
mai inteligente de transport, în principal 
adoptate de regiuni/orașe inteligente din 
jurul UE.

Or. en

Amendamentul 1548
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4,1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mobilitatea durabilă nu poate fi obținută 
decât printr-o schimbare radicală a 
sistemului de transport, inspirată de 
progrese importante în cercetarea și 
inovarea cu obiective ambițioase în 
domeniul transporturilor și printr-o 
implementare coerentă, în întreaga Europă, 
a unor soluții mai ecologice, mai sigure și 
mai inteligente de transport.

Mobilitatea durabilă nu poate fi obținută 
decât printr-o schimbare radicală a 
sistemului de transport și de mobilitate, 
inspirată de progrese importante în 
cercetarea și inovarea cu obiective 
ambițioase în domeniul transporturilor și 
mobilității și printr-o implementare 
coerentă, în întreaga Europă, a unor soluții 
mai ecologice, mai sănătoase, mai sigure 
și mai inteligente de transport și de 
mobilitate.

Or. en

Amendamentul 1549
Judith A. Merkies



AM\907849RO.doc 179/183 PE492.789v01-00

RO

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4,1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mobilitatea durabilă nu poate fi obținută 
decât printr-o schimbare radicală a 
sistemului de transport, inspirată de 
progrese importante în cercetarea și 
inovarea cu obiective ambițioase în 
domeniul transporturilor și printr-o 
implementare coerentă, în întreaga Europă, 
a unor soluții mai ecologice, mai sigure și 
mai inteligente de transport.

Mobilitatea durabilă nu poate fi obținută 
decât printr-o schimbare radicală a 
sistemului de transport, inspirată de 
progrese importante în cercetarea și 
inovarea cu obiective ambițioase în 
domeniul transporturilor și printr-o 
implementare coerentă, în întreaga Europă, 
a unor soluții mai ecologice, mai sigure, 
mai fiabile și mai inteligente de transport.

Or. en

Amendamentul 1550
Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4,1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea și inovarea trebuie să ofere 
progrese țintite și în timp util care vor 
contribui la îndeplinirea obiectivelor de 
politică principale ale Uniunii, stimulând în 
același timp competitivitatea economică a 
acesteia, sprijinind tranziția către o 
economie rezistentă la schimbările 
climatice și cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și menținându-i poziția de lider pe 
piața mondială.

Cercetarea și inovarea trebuie să ofere 
progrese țintite și în timp util pentru 
fiecare mod de transport, care vor 
contribui la îndeplinirea obiectivelor de 
politică principale ale Uniunii, stimulând în 
același timp competitivitatea economică a 
acesteia, sprijinind tranziția către o 
economie rezistentă la schimbările 
climatice și cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și menținându-i poziția de lider pe 
piața mondială. Pentru a atinge aceste 
obiective, este necesară o bază solidă de 
cercetare, care va crea locuri de muncă, 
competențe și efecte pozitive. Aceasta va 
contribui la consolidarea lanțului de 
aprovizionare în contextului unei 
competiții mondiale în creștere, inclusiv 
din partea noilor competitori emergenți 
care fac dovada unor ambiții 
considerabile și care investesc resurse 
masive în acest scop.
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Or. en

Amendamentul 1551
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4,1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea și inovarea trebuie să ofere 
progrese țintite și în timp util care vor 
contribui la îndeplinirea obiectivelor de 
politică principale ale Uniunii, stimulând în 
același timp competitivitatea economică a 
acesteia, sprijinind tranziția către o 
economie rezistentă la schimbările 
climatice și cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și menținându-i poziția de lider pe 
piața mondială.

Cercetarea și inovarea trebuie să ofere 
progrese țintite și în timp util care vor 
contribui la îndeplinirea obiectivelor de 
politică principale ale Uniunii, stimulând în 
același timp competitivitatea economică a 
acesteia, îmbunătățind standardele 
sociale, sprijinind tranziția către o 
economie rezistentă la schimbările 
climatice și bazată pe surse regenerabile 
de energie, pe eficiență energetică și 
menținându-i poziția de lider pe piața 
mondială.

Or. en

Amendamentul 1552
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4,1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea și inovarea trebuie să ofere 
progrese țintite și în timp util care vor 
contribui la îndeplinirea obiectivelor de 
politică principale ale Uniunii, stimulând în 
același timp competitivitatea economică a 
acesteia, sprijinind tranziția către o 
economie rezistentă la schimbările 
climatice și cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și menținându-i poziția de lider pe 
piața mondială.

Cercetarea și inovarea trebuie să ofere 
progrese țintite și în timp util care vor 
contribui la îndeplinirea obiectivelor de 
politică principale ale Uniunii, utilizând 
posibilitățile oferite de GNSS european,
stimulând în același timp competitivitatea 
economică a acesteia, sprijinind tranziția 
către o economie rezistentă la schimbările 
climatice și cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și menținându-i poziția de lider pe 
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piața mondială.

Or. en

Justificare

Utilizarea GNSS poate contribui în mod semnificativ la îndeplinirea obiectivelor viitorului 
sistem de transport.

Amendamentul 1553
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4,1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea și inovarea trebuie să ofere 
progrese țintite și în timp util care vor 
contribui la îndeplinirea obiectivelor de 
politică principale ale Uniunii, stimulând în 
același timp competitivitatea economică a 
acesteia, sprijinind tranziția către o 
economie rezistentă la schimbările 
climatice și cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și menținându-i poziția de lider pe 
piața mondială.

Cercetarea și inovarea trebuie să ofere 
progrese țintite și în timp util care vor 
contribui la îndeplinirea obiectivelor de 
politică principale ale Uniunii, stimulând în 
același timp competitivitatea economică a 
acesteia, sprijinind tranziția către o 
economie rezistentă la schimbările 
climatice și durabilă și menținându-i 
poziția de lider pe piața mondială.

Or. en

Amendamentul 1554
Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4,1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deși investițiile necesare în cercetare, 
inovare și dezvoltare vor fi semnificative, 
lipsa îmbunătățirii durabilității 
transporturilor va conduce la un nivel al 
costurilor societale, de mediu și economice 

Deși investițiile necesare în cercetare, 
inovare și dezvoltare vor fi semnificative, 
lipsa îmbunătățirii durabilității 
transporturilor va conduce la un nivel al 
costurilor societale, de mediu și economice 
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pe termen lung, inacceptabil de ridicat. pe termen lung, inacceptabil de ridicat. În 
mod similar, dacă Europa nu-și va 
menține poziția de lider în tehnologia 
transporturilor, atingerea obiectivului de 
mai sus va fi compromisă, ceea ce va avea 
consecințe grave și dăunătoare pentru 
locurile europene de muncă și creșterea 
economică pe termen lung.

Or. en

Amendamentul 1555
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4,1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deși investițiile necesare în cercetare, 
inovare și dezvoltare vor fi semnificative, 
lipsa îmbunătățirii durabilității 
transporturilor va conduce la un nivel al 
costurilor societale, de mediu și economice 
pe termen lung, inacceptabil de ridicat.

Deși investițiile necesare în cercetare, 
inovare și dezvoltare vor fi semnificative, 
lipsa îmbunătățirii durabilității întregului 
sistem de transport va conduce la un nivel 
al costurilor societale, de mediu și 
economice pe termen lung, inacceptabil de 
ridicat.

Or. en

Amendamentul 1556
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4,1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deși investițiile necesare în cercetare, 
inovare și dezvoltare vor fi semnificative, 
lipsa îmbunătățirii durabilității 
transporturilor va conduce la un nivel al 
costurilor societale, de mediu și economice 

Deși investițiile necesare în cercetare, 
inovare și dezvoltare vor fi semnificative, 
lipsa îmbunătățirii durabilității și 
mobilității transporturilor va conduce la un 
nivel al costurilor societale, de mediu și 
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pe termen lung, inacceptabil de ridicat. economice pe termen lung, inacceptabil de 
ridicat.

Or. en


