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Amendamentul 586
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Sănătate, schimbări demografice și 
bunăstare

1. Sănătate și bunăstare

Or. en

Amendamentul 587
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea eficientă a sănătății, sprijinită 
de o bază solidă de date certe, previne 
boala, ameliorează bunăstarea și prezintă 
un bun raport eficiență/cost. Promovarea 
sănătății și prevenirea bolilor depinde, de 
asemenea, de o înțelegere a factorilor 
determinanți ai sănătății, de instrumente 
eficiente de prevenire, precum vaccinurile, 
de o supraveghere și pregătire eficiente în 
domeniul sănătății și bolilor, precum și de 
programe eficiente de depistare a bolilor.

Promovarea eficientă a sănătății, sprijinită 
de o bază solidă de date certe, previne 
boala, ameliorează bunăstarea, reduce 
dizabilitățile, dependența și excluziunea 
socială și prezintă un bun raport 
eficiență/cost. Promovarea sănătății și 
prevenirea bolilor depinde, de asemenea, 
de o înțelegere a factorilor determinanți ai 
sănătății, de instrumente eficiente de 
prevenire, precum vaccinurile, de o 
supraveghere și pregătire eficiente în 
domeniul sănătății și bolilor, precum și de 
programe eficiente de depistare a bolilor.
Dimensiunea culturală, socială, 
comportamentală și psihologică a 
sănătății este, de asemenea, luată în 
considerare. Prin urmare, științele sociale 
și umaniste au un rol important în 
înțelegerea sănătății și bunăstării.

Or. en
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Amendamentul 588
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea eficientă a sănătății, sprijinită 
de o bază solidă de date certe, previne 
boala, ameliorează bunăstarea și prezintă 
un bun raport eficiență/cost. Promovarea 
sănătății și prevenirea bolilor depinde, de 
asemenea, de o înțelegere a factorilor 
determinanți ai sănătății, de instrumente 
eficiente de prevenire, precum vaccinurile, 
de o supraveghere și pregătire eficiente în 
domeniul sănătății și bolilor, precum și de 
programe eficiente de depistare a bolilor.

Promovarea eficientă a sănătății, sprijinită 
de o bază solidă de date certe, previne 
boala, ameliorează bunăstarea și prezintă 
un bun raport eficiență/cost. Promovarea 
sănătății și prevenirea bolilor depinde, de 
asemenea, de o înțelegere a factorilor 
determinanți ai sănătății, de instrumente 
eficiente de prevenire, precum stilul de 
viață activ și sănătos, vaccinurile, de o 
supraveghere și pregătire eficiente în 
domeniul sănătății și bolilor, de programe 
eficiente de depistare a bolilor, precum și 
de furnizarea de servicii medicale 
integrate orientate către pacient.

Or. en

Amendamentul 589
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reușita eforturilor care vizează prevenirea, 
gestionarea, tratarea și vindecarea bolilor, 
invalidității și funcționalității reduse sunt 
susținute de o mai bună înțelegere a 
cauzelor lor fundamentale, a proceselor și a 
efectelor lor, precum și a factorilor care 
determină o stare bună de sănătate și 
bunăstare. Schimbul eficient de date și 
legătura acestor date cu studii pe cohorte 
reale pe scară largă sunt, de asemenea, 
esențiale, așa cum este și punerea în 
aplicare clinică a rezultatelor cercetării, în 

Reușita eforturilor care vizează prevenirea, 
gestionarea, tratarea și vindecarea bolilor, 
invalidității și funcționalității reduse sunt 
susținute de o mai bună înțelegere a 
cauzelor lor fundamentale, a proceselor și a 
efectelor lor, precum și a factorilor care 
determină o stare bună de sănătate și 
bunăstare. Schimbul eficient de date și 
legătura acestor date cu studii pe cohorte 
reale pe scară largă sunt, de asemenea, 
esențiale, așa cum este și punerea în 
aplicare clinică a rezultatelor cercetării, în 
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special prin efectuarea de teste clinice. special prin efectuarea de teste clinice.
Pentru transferarea rezultatelor cercetării 
de la cercetarea de bază la practica 
clinică, testele clinice trebuie să creeze o 
legătură prealabilă între rezultatele 
obținute în laborator și pacient prin 
intermediul cercetării transferabile: 
„abordarea privind transferul de la 
laborator la pacient”

Or. en

Amendamentul 590
Norbert Glante

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ponderea crescândă a sarcinii bolilor și 
invalidității în contextul îmbătrânirii 
populației impune cerințe suplimentare 
asupra sectoarelor sănătății și îngrijirii 
medicale. Pentru a menține o asistență 
medicală eficientă la orice vârstă, sunt 
necesare eforturi suplimentare pentru a 
îmbunătăți procesul decizional în ceea ce 
privește activitățile preventive și 
terapeutice, pentru a identifica și sprijini 
difuzarea de bune practici în sectorul 
sănătății și pentru a sprijini integrarea 
îngrijirii medicale și adoptarea de inovații 
tehnologice, organizaționale și sociale care 
permit, în special persoanelor în vârstă, să 
rămână active și independente. Acest lucru 
va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

Ponderea crescândă a sarcinii bolilor și 
invalidității în contextul îmbătrânirii 
populației impune cerințe suplimentare 
asupra sectoarelor sănătății și îngrijirii 
medicale și, de asemenea, al cercetării și 
dezvoltării inovării sociale. Pentru a 
menține o asistență medicală eficientă la 
orice vârstă, sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru a îmbunătăți procesul 
decizional în ceea ce privește activitățile 
preventive și terapeutice, pentru a 
identifica și sprijini difuzarea de bune 
practici în sectorul sănătății și pentru a 
sprijini integrarea îngrijirii medicale și 
adoptarea de inovații tehnologice, 
organizaționale și sociale care permit, în 
special persoanelor în vârstă, să rămână 
active și independente. Acest lucru va 
contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale, economice și 
mentale. O atenție deosebită ar trebui 
acordată bolilor cronice, precum 
cancerul, bolile cardiovasculare, diabetul 
și bolile respiratorii și mintale. 

Or. de



PE492.814v01-00 6/130 AM\907980RO.doc

RO

Justificare

Accentul ar trebui pus pe bolile care apar cu o anumită frecvență și au un impact semnificativ 
asupra societății ca întreg. În majoritatea cazurilor, se cunosc puține informații cu privire la 
cauzele acestor boli și la posibilele tratamente și, prin urmare, există o necesitate specifică de 
finanțare coordonată în domeniul cercetării europene. 

Amendamentul 591
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ponderea crescândă a sarcinii bolilor și 
invalidității în contextul îmbătrânirii 
populației impune cerințe suplimentare 
asupra sectoarelor sănătății și îngrijirii 
medicale. Pentru a menține o asistență 
medicală eficientă la orice vârstă, sunt 
necesare eforturi suplimentare pentru a 
îmbunătăți procesul decizional în ceea ce 
privește activitățile preventive și 
terapeutice, pentru a identifica și sprijini 
difuzarea de bune practici în sectorul 
sănătății și pentru a sprijini integrarea 
îngrijirii medicale și adoptarea de inovații 
tehnologice, organizaționale și sociale care 
permit, în special persoanelor în vârstă, să 
rămână active și independente. Acest lucru 
va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

Ponderea crescândă a sarcinii bolilor și 
invalidității în contextul îmbătrânirii 
populației impune cerințe suplimentare 
asupra sectoarelor sănătății și îngrijirii 
medicale. Pentru a menține o asistență 
medicală eficientă la orice vârstă, sunt 
necesare eforturi suplimentare pentru a 
îmbunătăți procesul decizional în ceea ce 
privește activitățile preventive și 
terapeutice, pentru a identifica și sprijini 
difuzarea de bune practici în sectorul 
sănătății și pentru a sprijini integrarea 
îngrijirii medicale și adoptarea de inovații 
tehnologice, organizaționale și sociale care 
permit, în special persoanelor în vârstă, să 
rămână active și independente. Acest lucru 
va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale, economice și 
mentale. O atenție deosebită ar trebui 
acordată bolilor cronice, precum 
cancerul, bolile cardiovasculare, bolile 
reumatice și musculoscheletale, diabetul 
și bolile respiratorii și mintale.

Or. en

Justificare

Bolile reumatice și musculoscheletale nu reprezintă numai o cauză principală a pierderii 
forțelor de muncă și a pensionării timpurii, ci și o cauză principală a dizabilității și a 
mobilității reduse și o sarcină enormă pentru familii, angajați, asiguratori și sistemele de 
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asistență medicală în cadrul UE. Acestea trebuie incluse în lista bolilor cronice majore, în 
măsura în care sunt în mod egal sau, în anumite cazuri, chiar mai importante din punct de 
vedere al prevalenței sau impactului asupra sistemelor de sănătate publică.

Amendamentul 592
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ponderea crescândă a sarcinii bolilor și 
invalidității în contextul îmbătrânirii 
populației impune cerințe suplimentare 
asupra sectoarelor sănătății și îngrijirii 
medicale. Pentru a menține o asistență 
medicală eficientă la orice vârstă, sunt 
necesare eforturi suplimentare pentru a 
îmbunătăți procesul decizional în ceea ce 
privește activitățile preventive și
terapeutice, pentru a identifica și sprijini 
difuzarea de bune practici în sectorul 
sănătății și pentru a sprijini integrarea 
îngrijirii medicale și adoptarea de inovații 
tehnologice, organizaționale și sociale care 
permit, în special persoanelor în vârstă, să 
rămână active și independente. Acest lucru 
va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

Ponderea crescândă a sarcinii bolilor și 
invalidității în contextul îmbătrânirii 
populației impune cerințe suplimentare 
asupra sectoarelor sănătății și îngrijirii 
medicale. Pentru a menține o asistență 
medicală eficientă la orice vârstă, sunt 
necesare eforturi suplimentare pentru a 
îmbunătăți procesul decizional în ceea ce 
privește activitățile preventive, terapeutice, 
de reabilitare și de recalificare, pentru a 
identifica și sprijini difuzarea de bune 
practici în sectorul sănătății și pentru a 
sprijini integrarea îngrijirii medicale și 
adoptarea de inovații tehnologice, 
organizaționale și sociale care permit, în 
special persoanelor în vârstă, să rămână 
active și independente. Acest lucru va 
contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

Or. fr

Amendamentul 593
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ponderea crescândă a sarcinii bolilor și 
invalidității în contextul îmbătrânirii 

Ponderea crescândă a sarcinii bolilor, în 
special a bolilor cronice, și a invalidității 
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populației impune cerințe suplimentare 
asupra sectoarelor sănătății și îngrijirii 
medicale. Pentru a menține o asistență 
medicală eficientă la orice vârstă, sunt 
necesare eforturi suplimentare pentru a 
îmbunătăți procesul decizional în ceea ce 
privește activitățile preventive și 
terapeutice, pentru a identifica și sprijini 
difuzarea de bune practici în sectorul 
sănătății și pentru a sprijini integrarea 
îngrijirii medicale și adoptarea de inovații 
tehnologice, organizaționale și sociale care 
permit, în special persoanelor în vârstă, să 
rămână active și independente. Acest lucru 
va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

în contextul îmbătrânirii populației impune 
cerințe suplimentare asupra sectoarelor 
sănătății și îngrijirii medicale. Pentru a 
menține o asistență medicală eficientă la 
orice vârstă, sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru a îmbunătăți procesul 
decizional în ceea ce privește activitățile 
preventive și terapeutice, pentru a 
identifica și sprijini difuzarea de bune 
practici în sectorul sănătății și pentru a 
sprijini integrarea îngrijirii medicale și 
adoptarea de inovații tehnologice, 
organizaționale și sociale care permit, în 
special persoanelor în vârstă, să rămână 
active și independente. Acest lucru va 
contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

Or. es

Amendamentul 594
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ponderea crescândă a sarcinii bolilor și 
invalidității în contextul îmbătrânirii 
populației impune cerințe suplimentare 
asupra sectoarelor sănătății și îngrijirii 
medicale. Pentru a menține o asistență 
medicală eficientă la orice vârstă, sunt 
necesare eforturi suplimentare pentru a 
îmbunătăți procesul decizional în ceea ce 
privește activitățile preventive și 
terapeutice, pentru a identifica și sprijini 
difuzarea de bune practici în sectorul 
sănătății și pentru a sprijini integrarea 
îngrijirii medicale și adoptarea de inovații 
tehnologice, organizaționale și sociale care 
permit, în special persoanelor în vârstă, să 
rămână active și independente. Acest lucru 
va contribui la sporirea și prelungirea 

Ponderea crescândă a sarcinii bolilor și 
invalidității în contextul îmbătrânirii 
populației impune cerințe suplimentare 
asupra sectoarelor sănătății și îngrijirii 
medicale. Pentru a menține o asistență 
medicală eficientă la orice vârstă, sunt 
necesare eforturi suplimentare pentru a 
îmbunătăți procesul decizional în ceea ce 
privește activitățile preventive și 
terapeutice, pentru a identifica și sprijini 
difuzarea de bune practici în sectorul 
sănătății și pentru a sprijini integrarea 
îngrijirii medicale și adoptarea de inovații 
tehnologice, organizaționale și sociale care 
permit, în special persoanelor în vârstă, să 
rămână active și independente. Acest lucru 
va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale, economice și 
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bunăstării lor fizice, sociale și mintale. mentale. O atenție deosebită ar trebui
acordată bolilor cronice, precum 
cancerul, bolile cardiovasculare, bolile 
reumatice și musculoscheletale, diabetul 
și bolile respiratorii și mintale.

Or. en

Justificare

Textul Comisiei nu menționează niciun fel de boli specifice, ceea ce poate fi preferabil pentru 
a evita ca textul să fie prea prescriptiv. Dacă, cu toate acestea, se ia decizia de prioritizare a 
anumitor boli, există date pentru a sugera faptul că bolile reumatice și musculoscheletale se 
încadrează în bolile cele mai prevalente, cronice din punct de vedere al dizabilităților și 
costurilor, care nu pot fi comunicate și care afectează populația europeană și, prin urmare, 
ar merita să fie menționate.

Amendamentul 595
Angelika Niebler

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ponderea crescândă a sarcinii bolilor și 
invalidității în contextul îmbătrânirii 
populației impune cerințe suplimentare 
asupra sectoarelor sănătății și îngrijirii 
medicale. Pentru a menține o asistență 
medicală eficientă la orice vârstă, sunt 
necesare eforturi suplimentare pentru a 
îmbunătăți procesul decizional în ceea ce 
privește activitățile preventive și 
terapeutice, pentru a identifica și sprijini 
difuzarea de bune practici în sectorul 
sănătății și pentru a sprijini integrarea 
îngrijirii medicale și adoptarea de inovații 
tehnologice, organizaționale și sociale care 
permit, în special persoanelor în vârstă, să 
rămână active și independente. Acest lucru 
va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

Ponderea crescândă a sarcinii bolilor și 
invalidității în contextul îmbătrânirii 
populației impune cerințe suplimentare 
asupra sectoarelor sănătății și îngrijirii 
medicale. Pentru a menține o asistență 
medicală eficientă la orice vârstă, sunt 
necesare eforturi suplimentare pentru a 
îmbunătăți procesul decizional în ceea ce 
privește activitățile preventive și 
terapeutice, pentru a identifica și sprijini 
difuzarea de bune practici în sectorul 
sănătății și pentru a sprijini integrarea 
îngrijirii medicale care include, de 
asemenea, intervenții ale medicinei
complementare și alternative și adoptarea 
de inovații tehnologice, organizaționale și 
sociale care permit, în special persoanelor 
în vârstă, să rămână active și independente. 
Acest lucru va contribui la sporirea și 
prelungirea bunăstării lor fizice, sociale și 
mintale.
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Or. en

Justificare

Pentru a asigura finanțarea viitoare pentru cercetare în domeniul medicinei complementare 
și alternative, acest fapt trebuie menționat în mod explicit în programul specific.

Amendamentul 596
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ponderea crescândă a sarcinii bolilor și 
invalidității în contextul îmbătrânirii 
populației impune cerințe suplimentare 
asupra sectoarelor sănătății și îngrijirii 
medicale. Pentru a menține o asistență 
medicală eficientă la orice vârstă, sunt 
necesare eforturi suplimentare pentru a 
îmbunătăți procesul decizional în ceea ce 
privește activitățile preventive și 
terapeutice, pentru a identifica și sprijini 
difuzarea de bune practici în sectorul 
sănătății și pentru a sprijini integrarea 
îngrijirii medicale și adoptarea de inovații 
tehnologice, organizaționale și sociale care 
permit, în special persoanelor în vârstă, să 
rămână active și independente. Acest lucru 
va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

Ponderea crescândă a sarcinii bolilor și 
invalidității în contextul îmbătrânirii 
populației impune cerințe suplimentare 
asupra sectoarelor sănătății și îngrijirii 
medicale. Pentru a menține o asistență 
medicală eficientă la orice vârstă, sunt 
necesare eforturi suplimentare pentru a 
îmbunătăți procesul decizional în ceea ce 
privește activitățile preventive și 
terapeutice, pentru a identifica și sprijini 
difuzarea de bune practici în sectorul 
sănătății și pentru a sprijini integrarea 
îngrijirii medicale și adoptarea de inovații 
tehnologice, organizaționale și sociale care 
permit, în special persoanelor în vârstă, să 
rămână active și independente și să 
respecte și să faciliteze opțiunile de 
îngrijire medicală ale acestora. Acest 
lucru va contribui la sporirea și prelungirea 
bunăstării lor fizice, sociale și mintale.

Or. en

Amendamentul 597
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas
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Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Toate aceste activități vor fi desfășurate 
astfel încât să ofere un sprijin pe parcursul 
întregului ciclu de cercetare și inovare, 
consolidând competitivitatea industriilor 
din Europa și IMM-urilor și dezvoltarea de 
noi oportunități de piață.

Or. sl

Amendamentul 598
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Toate aceste activități vor fi desfășurate 
astfel încât să ofere un sprijin pe parcursul 
întregului ciclu de cercetare și inovare, 
inclusiv sprijinul pentru excelență în 
activitățile de cercetare de bază, 
consolidând competitivitatea industriilor 
din Europa și dezvoltarea de noi 
oportunități de piață.

Or. en

Amendamentul 599
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate aceste activități vor fi desfășurate 
astfel încât să ofere un sprijin pe parcursul 

Toate aceste activități vor fi desfășurate 
astfel încât să ofere un sprijin pe parcursul 



PE492.814v01-00 12/130 AM\907980RO.doc

RO

întregului ciclu de cercetare și inovare, 
consolidând competitivitatea industriilor 
din Europa și dezvoltarea de noi 
oportunități de piață.

întregului ciclu de cercetare și inovare, 
consolidând competitivitatea industriilor 
din Europa și dezvoltarea de noi 
oportunități de piață, pe baza unei 
abordări integrate și orientate către 
pacient.

Or. en

Amendamentul 600
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul transversal al Provocărilor 
societale este alinierea cercetării Uniunii 
și a instrumentelor de inovare la strategia 
UE 2020 prin asigurarea creșterii 
inteligente, favorabile incluziunii și 
sustenabile. Prioritățile trebuie stabilite pe 
fondul abordării celor mai interesante 
provocări societale și în cel mai eficient 
mod. Sunt de preferat măsurile care 
asigură soluții rapide și eficiente și care 
pot transforma cercetarea în rezultate 
concrete, măsurabile.

Or. en

Justificare

Uniunea Europeană deține cercetători și oameni de știință, dar rămâne în urma SUA și a 
anumitor țări asiatice în ceea ce privește abilitatea de a transforma rezultatele cercetării în 
produse, servicii și soluții concrete. În vremuri de dificultăți economice și societale în care 
finanțarea pentru cercetare și inovare la nivel național este în descreștere în mod sever ca o 
consecință a măsurilor de austeritate, sprijinul financiar al UE trebuie să fie orientat către 
cercetarea aplicată și soluțiile legate de piață.

Amendamentul 601
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea de instrumente de accelerare 
a cercetării, de exemplu „fonduri comune 
de brevete” care facilitează organizarea în 
fonduri comune a drepturilor de 
proprietate industriale, permițând astfel 
titularilor să fie compensați în mod 
adecvat, cu premii pentru inovare ca un 
mod de promovare a deschiderii către 
cercetare și acționând ca un catalizator 
pentru eforturile sectorului public și ale 
celui privat.

Or. fr

Amendamentul 602
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O mai bună înțelegere a factorilor 
determinanți ai sănătății este necesară, în 
scopul de a furniza date concrete pentru 
promovarea sănătății și prevenirea eficientă 
a bolilor, și va permite, de asemenea, 
elaborarea unor indicatori globali a 
sănătății și bunăstării din Uniune. Vor fi 
studiați factorii de mediu, comportamentali 
(inclusiv stilul de viață), socioeconomici, 
precum și factori genetici, în sensul cel mai 
larg. Abordările vor include studiul de 
cohortă pe termen lung și legătura acestuia 
cu datele obținute din cercetarea 
tehnologiilor cu denumiri care au sufixul „-
omica” și alte metode.

O mai bună înțelegere a factorilor 
determinanți ai sănătății este necesară, în 
scopul de a furniza date concrete pentru 
promovarea sănătății, bunăstării și 
prevenirea eficientă a bolilor, și va permite, 
de asemenea, elaborarea unor indicatori 
globali a sănătății și bunăstării din Uniune. 
Vor fi studiați factorii de mediu, 
comportamentali (inclusiv stilul de viață), 
biologici, socioeconomici, precum și 
factori genetici, în sensul cel mai larg. 
Abordările vor include studiul de cohortă 
pe termen lung, biobăncile și legătura 
acestuia cu datele obținute din cercetarea 
tehnologiilor cu denumiri care au sufixul „-
omica” și alte metode.

Or. en
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Amendamentul 603
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O mai bună înțelegere a factorilor 
determinanți ai sănătății este necesară, în 
scopul de a furniza date concrete pentru 
promovarea sănătății și prevenirea eficientă 
a bolilor, și va permite, de asemenea, 
elaborarea unor indicatori globali a 
sănătății și bunăstării din Uniune. Vor fi 
studiați factorii de mediu, comportamentali 
(inclusiv stilul de viață), socioeconomici, 
precum și factori genetici, în sensul cel mai 
larg. Abordările vor include studiul de 
cohortă pe termen lung și legătura acestuia 
cu datele obținute din cercetarea 
tehnologiilor cu denumiri care au sufixul „-
omica” și alte metode.

O mai bună înțelegere a factorilor 
determinanți ai sănătății este necesară, în 
scopul de a furniza date concrete pentru 
promovarea sănătății și prevenirea eficientă
a bolilor, și va permite, de asemenea, 
elaborarea unor indicatori globali a 
sănătății și bunăstării din Uniune. Vor fi 
studiați factorii de mediu, ocupaționali,
comportamentali (inclusiv stilul de viață), 
socioeconomici (acordând o atenție 
deosebită sărăciei), precum și factori 
genetici și patogeni, în sensul cel mai larg. 
Abordările vor include studiul de cohortă 
pe termen lung și legătura acestuia cu 
datele obținute din cercetarea tehnologiilor 
cu denumiri care au sufixul „- omica” și 
alte metode.

Or. en

Amendamentul 604
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, o mai bună înțelegere a 
mediului ca determinant al sănătății va 
necesita anumite abordări integrate în 
domeniul biologiei moleculare, 
epidemiologie și toxicologie pentru a 
investiga relațiile sănătate-mediu, inclusiv 
studiile privind modurile de acțiune 
combinată a expunerilor la substanțe 

În special, o mai bună înțelegere a 
mediului ca determinant al sănătății va 
necesita anumite abordări integrate 
centrate pe factorul uman în domeniul 
biologiei moleculare, epidemiologie și 
toxicologie pentru a investiga relațiile 
sănătate-mediu și a elucida mecanismele 
de bază ale bolilor și toxicității umane,
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chimice, poluare și factori de stres legați de 
mediu și climă, testare toxicologică 
integrată, precum și alternative la testele pe 
animale. Abordări inovatoare sunt necesare 
pentru evaluarea expunerii cu ajutorul 
markerilor biologici de nouă generație 
bazați pe tehnologiile „-omica” și 
epigenetică, biomonitorizare umană, 
evaluările de expunere personală și 
modelizare pentru a înțelege expunerile 
combinate, cumulate și emergente, prin 
integrarea factorilor socio-economici și 
comportamentali. Va fi sprijinită 
îmbunătățirea legăturilor cu datele privind 
mediul care utilizează sisteme avansate de 
informații.

inclusiv studiile privind modurile de 
acțiune combinată a expunerilor la 
substanțe chimice, poluare și factori de 
stres legați de mediu și climă, testare 
toxicologică integrată, precum și 
alternative la testele pe animale. Abordări 
inovatoare sunt necesare pentru evaluarea 
expunerii cu ajutorul markerilor biologici 
de nouă generație centrați pe factorul 
uman și bazați pe tehnologiile „-omica” și 
epigenetică, biomonitorizare umană, 
evaluările de expunere personală și 
modelizare pentru a înțelege expunerile 
combinate, cumulate și emergente, prin 
integrarea factorilor socioeconomici și 
comportamentali. Va fi sprijinită 
îmbunătățirea legăturilor cu datele privind 
mediul care utilizează sisteme avansate de 
informații.

Or. fr

Justificare

Îmbunătățirea testelor toxicologice necesită abordări centrate pe factorul uman.

Amendamentul 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, o mai bună înțelegere a 
mediului ca determinant al sănătății va 
necesita anumite abordări integrate în 
domeniul biologiei moleculare, 
epidemiologie și toxicologie pentru a 
investiga relațiile sănătate-mediu, inclusiv 
studiile privind modurile de acțiune 
combinată a expunerilor la substanțe 
chimice, poluare și factori de stres legați de 
mediu și climă, testare toxicologică 
integrată, precum și alternative la testele pe 
animale. Abordări inovatoare sunt necesare 

În special, o mai bună înțelegere a 
mediului ca determinant al sănătății va 
necesita anumite abordări integrate în 
domeniul biologiei moleculare, 
epidemiologie și toxicologie pentru a 
investiga relațiile sănătate-mediu, inclusiv 
studiile privind modurile de acțiune 
combinată a expunerilor la substanțe 
chimice, poluare și factori de stres legați de 
mediu și climă, testare toxicologică 
integrată, precum și alternative la testele pe 
animale. Abordări inovatoare sunt necesare 
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pentru evaluarea expunerii cu ajutorul 
markerilor biologici de nouă generație 
bazați pe tehnologiile „-omica” și 
epigenetică, biomonitorizare umană, 
evaluările de expunere personală și 
modelizare pentru a înțelege expunerile 
combinate, cumulate și emergente, prin 
integrarea factorilor socio-economici și 
comportamentali. Va fi sprijinită 
îmbunătățirea legăturilor cu datele privind 
mediul care utilizează sisteme avansate de 
informații.

pentru evaluarea expunerii cu ajutorul
markerilor biologici de nouă generație 
bazați pe tehnologiile „-omica” și 
epigenetică, biomonitorizare umană, 
evaluările de expunere personală și 
modelizare pentru a înțelege expunerile 
combinate, cumulate și emergente, prin 
integrarea factorilor socioeconomici și 
comportamentali și proiectarea mediilor 
de facilitare a recuperării și reabilitării.
Va fi sprijinită îmbunătățirea legăturilor cu 
datele privind mediul care utilizează 
sisteme avansate de informații.

Or. en

Amendamentul 606
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, o mai bună înțelegere a 
mediului ca determinant al sănătății va 
necesita anumite abordări integrate în 
domeniul biologiei moleculare, 
epidemiologie și toxicologie pentru a 
investiga relațiile sănătate-mediu, inclusiv 
studiile privind modurile de acțiune 
combinată a expunerilor la substanțe 
chimice, poluare și factori de stres legați de 
mediu și climă, testare toxicologică 
integrată, precum și alternative la testele pe 
animale. Abordări inovatoare sunt necesare 
pentru evaluarea expunerii cu ajutorul 
markerilor biologici de nouă generație 
bazați pe tehnologiile „-omica” și 
epigenetică, biomonitorizare umană, 
evaluările de expunere personală și 
modelizare pentru a înțelege expunerile 
combinate, cumulate și emergente, prin 
integrarea factorilor socio-economici și 
comportamentali. Va fi sprijinită 

În special, o mai bună înțelegere a 
mediului ca determinant al sănătății va 
necesita anumite abordări integrate și 
relevante pentru factorul uman în 
domeniul biologiei moleculare, 
epidemiologie și toxicologie pentru a 
investiga relațiile sănătate-mediu, inclusiv 
studiile privind modurile de acțiune 
combinată a expunerilor la substanțe 
chimice, poluare și factori de stres legați de 
mediu și climă, testare toxicologică 
integrată, precum și alternative la testele pe 
animale. Abordări inovatoare sunt necesare 
pentru evaluarea expunerii cu ajutorul 
markerilor biologici de nouă generație 
relevanți pentru factorul uman și bazați 
pe tehnologiile „-omica” și epigenetică, 
biomonitorizare umană, evaluările de 
expunere personală și modelizare pentru a 
înțelege expunerile combinate, cumulate și 
emergente, prin integrarea factorilor 
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îmbunătățirea legăturilor cu datele privind 
mediul care utilizează sisteme avansate de 
informații.

socioeconomici și comportamentali. Va fi 
sprijinită îmbunătățirea legăturilor cu 
datele privind mediul care utilizează 
sisteme avansate de informații.

Or. en

Justificare

Obiectivul de a realiza teste toxicologice cu accent asupra alternativelor de înlocuire a 
testelor pe animale necesită aplicarea abordărilor relevante pentru factorul uman care prezic 
mai bine boala umană și calea toxicității decât testarea pe animale.

Amendamentul 607
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest fel, politicile și programele 
existente și planificate pot fi evaluate și 
poate fi oferit sprijin pentru politici. De 
asemenea, pot fi elaborate intervenții 
comportamentale îmbunătățite și programe 
de prevenire și educație, inclusiv cele care 
țin de educația în materie de sănătate în 
domeniul nutriției, vaccinării și alte 
intervenții de asistență medicală primară.

În acest fel, politicile și programele 
existente și planificate pot fi evaluate și 
poate fi oferit sprijin pentru politici. De 
asemenea, pot fi elaborate intervenții 
comportamentale îmbunătățite și programe 
de prevenire și educație, inclusiv cele care 
țin de educația în materie de sănătate în 
domeniul nutriției, vaccinării și alte 
intervenții de asistență medicală primară.
În mod similar, pentru a se reduce la 
minimum factorii de risc, pot fi dezvoltate 
abordările bazate pe promovarea sănătății 
în toate (precum cele care au drept 
domeniu de aplicare mediul sau locul de 
muncă).

Or. en

Amendamentul 608
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho
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Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea programelor de depistare a 
bolii depinde de identificarea timpurie a 
biomarkerilor de risc și de declanșare a 
bolii, iar utilizarea acestora depinde de 
testarea și validarea metodelor și 
programelor de depistare. Identificarea 
persoanelor și populațiilor cu un grad mare 
de risc de boală va permite elaborarea unor 
strategii personalizate, stratificate și 
colective pentru prevenirea eficientă și 
rentabilă a bolilor.

Dezvoltarea programelor de depistare a 
bolii depinde de identificarea timpurie a 
biomarkerilor de risc și de declanșare a 
bolii, iar utilizarea acestora depinde de 
testarea și validarea metodelor și 
programelor de depistare. Identificarea 
persoanelor și populațiilor cu un grad mare 
de risc de boală va permite elaborarea unor 
strategii personalizate, stratificate și 
colective pentru prevenirea eficientă și 
rentabilă a bolilor. În acest sens, se va 
acorda prioritate programelor de 
depistare a bolilor în care prevenirea sau 
terapia pentru pacientul vizat sunt 
disponibile sau este probabil să fie 
dezvoltate.

Or. de

Amendamentul 609
Henri Weber

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Populațiile umane sunt amenințate din 
infecțiile noi și emergente (inclusiv cele 
care decurg din schimbările climatice), de 
la rezistența la medicamente până la agenții 
patogeni existenți, precum și de alte 
consecințe directe și indirecte ale 
schimbărilor climatice. Ameliorarea 
metodelor de supraveghere, rețelele de 
avertizare rapidă, organizarea serviciilor de 
sănătate și campanii de sensibilizare sunt 
necesare pentru modelizarea epidemiilor, 
pentru o reacție eficientă în caz de 
pandemie, pentru reacțiile de răspuns la 
consecințele schimbărilor climatice, altele 

Populațiile umane sunt amenințate din 
infecțiile noi și emergente (inclusiv cele 
care decurg din schimbările climatice), de 
la rezistența la medicamente până la agenții 
patogeni existenți, precum și de alte 
consecințe directe și indirecte ale 
schimbărilor climatice. Ameliorarea 
metodelor de supraveghere, rețelele de 
avertizare rapidă, organizarea serviciilor de 
sănătate și campanii de sensibilizare sunt 
necesare pentru modelizarea epidemiilor, 
pentru o reacție eficientă în caz de 
pandemie, pentru reacțiile de răspuns la 
consecințele schimbărilor climatice, altele 
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decât bolile infecțioase, precum sunt 
eforturile de menținere și sporire a 
capacităților de combatere a bolilor 
infecțioase rezistente la medicamente.

decât bolile infecțioase, precum sunt 
eforturile de menținere și sporire a 
capacităților de combatere a bolilor 
infecțioase rezistente la medicamente.
Pentru a face față acestor provocări 
mondiale, UE, în parteneriat cu țările 
vizate, va implementa măsurile care au ca 
scop obținerea de rezultate concrete în 
politica de sănătate, îmbunătățirea 
serviciilor de asistență medicală și 
sprijinirea capacităților proprii de 
cercetare.

Or. fr

Amendamentul 610
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Populațiile umane sunt amenințate din 
infecțiile noi și emergente (inclusiv cele 
care decurg din schimbările climatice), de 
la rezistența la medicamente până la agenții 
patogeni existenți, precum și de alte 
consecințe directe și indirecte ale 
schimbărilor climatice. Ameliorarea 
metodelor de supraveghere, rețelele de 
avertizare rapidă, organizarea serviciilor de 
sănătate și campanii de sensibilizare sunt 
necesare pentru modelizarea epidemiilor, 
pentru o reacție eficientă în caz de 
pandemie, pentru reacțiile de răspuns la 
consecințele schimbărilor climatice, altele 
decât bolile infecțioase, precum sunt 
eforturile de menținere și sporire a 
capacităților de combatere a bolilor 
infecțioase rezistente la medicamente.

Populațiile umane sunt amenințate din 
infecțiile noi și emergente (inclusiv cele 
care decurg din schimbările climatice), de 
la rezistența la medicamente până la agenții 
patogeni existenți, precum și de alte 
consecințe directe și indirecte ale 
schimbărilor climatice. Ameliorarea 
metodelor de supraveghere, rețelele de 
avertizare rapidă, organizarea serviciilor de 
sănătate și campanii de sensibilizare sunt 
necesare pentru modelizarea epidemiilor, 
pentru o reacție eficientă în caz de 
pandemie, pentru reacțiile de răspuns la 
consecințele schimbărilor climatice, altele 
decât bolile infecțioase, precum sunt 
eforturile de menținere și sporire a 
capacităților de combatere a bolilor 
infecțioase rezistente la medicamente.
Pentru a face față acestor provocări 
mondiale, UE, în parteneriat cu țările 
vizate, va implementa măsurile care au ca 
scop obținerea de rezultate concrete în 
politica de sănătate, îmbunătățirea 
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serviciilor de asistență medicală și 
sprijinirea capacităților proprii de 
cercetare.

Or. fr

Justificare

Provocările identificate aici sunt de natură mondială. Trebuie să se facă trimitere la politica 
generală a UE privind această problemă conform Comunicării Comisiei din 31 martie 2010: 
„Rolul UE în materie de sănătate globală” (COM(2010)0128 final) aprobată de către 
Consiliu la 10 mai 2010.

Amendamentul 611
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Populațiile umane sunt amenințate din 
infecțiile noi și emergente (inclusiv cele 
care decurg din schimbările climatice), de 
la rezistența la medicamente până la agenții 
patogeni existenți, precum și de alte 
consecințe directe și indirecte ale 
schimbărilor climatice. Ameliorarea 
metodelor de supraveghere, rețelele de 
avertizare rapidă, organizarea serviciilor de 
sănătate și campanii de sensibilizare sunt 
necesare pentru modelizarea epidemiilor, 
pentru o reacție eficientă în caz de 
pandemie, pentru reacțiile de răspuns la 
consecințele schimbărilor climatice, altele 
decât bolile infecțioase, precum sunt 
eforturile de menținere și sporire a 
capacităților de combatere a bolilor 
infecțioase rezistente la medicamente.

Populațiile umane sunt amenințate din 
infecțiile noi și emergente (inclusiv cele 
care decurg din schimbările climatice), de 
la rezistența la medicamente până la agenții 
patogeni existenți, precum și de alte 
consecințe directe și indirecte ale 
schimbărilor climatice. Ameliorarea 
metodelor de supraveghere, rețelele de 
avertizare rapidă, organizarea serviciilor de 
sănătate și campanii de sensibilizare sunt 
necesare pentru modelizarea epidemiilor, 
pentru o reacție eficientă în caz de 
pandemie, pentru reacțiile de răspuns la 
consecințele schimbărilor climatice, altele 
decât bolile infecțioase, precum sunt 
eforturile de menținere și sporire a 
capacităților de combatere a bolilor 
infecțioase rezistente la medicamente.
Pentru a face față acestor provocări 
mondiale, UE, în parteneriat cu țările 
vizate, va implementa măsurile care au ca 
scop obținerea de rezultate concrete în 
politica de sănătate, îmbunătățirea 
serviciilor de asistență medicală și 
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sprijinirea capacităților proprii de 
cercetare.

Or. fr

Justificare

Provocările identificate aici sunt de natură mondială. Trebuie să se facă trimitere la politica 
generală a UE privind această problemă conform Comunicării Comisiei din 31 martie 2010: 
„Rolul UE în materie de sănătate globală” (COM(2010)0128 final) aprobată de către
Consiliu la 10 mai 2010.

Amendamentul 612
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Populațiile umane sunt amenințate din 
infecțiile noi și emergente (inclusiv cele 
care decurg din schimbările climatice), de 
la rezistența la medicamente până la agenții 
patogeni existenți, precum și de alte 
consecințe directe și indirecte ale 
schimbărilor climatice. Ameliorarea
metodelor de supraveghere, rețelele de 
avertizare rapidă, organizarea serviciilor de 
sănătate și campanii de sensibilizare sunt 
necesare pentru modelizarea epidemiilor, 
pentru o reacție eficientă în caz de 
pandemie, pentru reacțiile de răspuns la 
consecințele schimbărilor climatice, altele 
decât bolile infecțioase, precum sunt 
eforturile de menținere și sporire a 
capacităților de combatere a bolilor 
infecțioase rezistente la medicamente.

Populațiile umane sunt amenințate din 
infecțiile noi și emergente (inclusiv cele 
care decurg din schimbările climatice), de 
la rezistența la medicamente până la agenții 
patogeni existenți, precum și de alte 
consecințe directe și indirecte ale 
schimbărilor climatice. Teoriile 
matematice predictive și ameliorarea
metodelor de supraveghere, rețelele de 
avertizare rapidă, organizarea serviciilor de 
sănătate și campanii de sensibilizare sunt 
necesare pentru modelizarea epidemiilor, 
pentru o reacție eficientă în caz de 
pandemie, pentru reacțiile de răspuns la 
consecințele schimbărilor climatice, altele 
decât bolile infecțioase, precum sunt 
eforturile de menținere și sporire a 
capacităților de combatere a bolilor 
infecțioase rezistente la medicamente.

Or. en

Amendamentul 613
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este nevoie de o mai bună înțelegere a 
bolilor și a sănătății, la persoanele de toate 
vârstele, astfel încât să poată fi dezvoltate 
noi măsuri îmbunătățite de prevenire, 
diagnostic și tratament. Cercetarea 
interdisciplinară, transferabilă privind 
patofiziologia bolii este esențială pentru 
îmbunătățirea înțelegerii tuturor aspectelor 
privind procesele de boală, inclusiv o 
reclasificare a variației normale și a bolii 
bazată pe date moleculare și pentru a valida 
și utiliza rezultatele cercetărilor în aplicații
clinice.

Este nevoie de o mai bună înțelegere a 
bolilor și a sănătății, la persoanele de toate 
vârstele, astfel încât să poată fi dezvoltate 
noi măsuri îmbunătățite de prevenire, 
diagnostic și tratament. Cercetarea 
excelentă fundamentală și
interdisciplinară, transferabilă privind 
patofiziologia bolii este esențială pentru 
îmbunătățirea înțelegerii tuturor aspectelor 
privind procesele de boală, inclusiv o 
reclasificare a variației normale și a bolii 
bazată pe date moleculare și pentru a valida 
și utiliza rezultatele cercetărilor în aplicații 
clinice.

Or. en

Amendamentul 614
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.5 –partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.5. Dezvoltarea unor vaccinuri preventive 
mai bune

1.5. Dezvoltarea unor vaccinuri preventive 
noi și mai bune 

Or. en

Amendamentul 615
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.5 –partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1.5. Dezvoltarea unor vaccinuri preventive 
mai bune

1.5. Dezvoltarea unor vaccinuri preventive 
și medicamente mai bune

Or. en

Amendamentul 616
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este nevoie de vaccinuri mai eficiente de 
prevenire (sau intervenții preventive 
alternative) și programe de vaccinare 
bazate pe dovezi pentru o serie extinsă de 
boli. Aceasta se bazează pe o mai bună 
înțelegere a bolilor și a proceselor 
patologice și a epidemiilor ulterioare, și pe 
faptul că sunt întreprinse studii clinice și 
studii conexe.

Este nevoie de vaccinuri mai eficiente de 
prevenire (sau intervenții preventive 
alternative) și programe de vaccinare 
bazate pe dovezi pentru o serie extinsă de 
boli. Aceasta se bazează pe o mai bună 
înțelegere a bolilor și a proceselor 
patologice și a epidemiilor ulterioare, pe 
evaluări ale siguranței preclinice mai 
predictive și mai eficiente (de exemplu, 
abordări coerente combinate cu altele, 
abordări care nu se bazează pe animale 
sau de refacere) și pe faptul că sunt 
întreprinse studii clinice și studii conexe.

Or. fr

Justificare

Dezvoltarea vaccinelor este deja supusă unei schimbări a paradigmei, cu utilizarea 
abordărilor mai predictive, mai eficiente fără a recurge la animale. 

Amendamentul 617
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – paragraful 1



PE492.814v01-00 24/130 AM\907980RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este nevoie de vaccinuri mai eficiente de 
prevenire (sau intervenții preventive 
alternative) și programe de vaccinare 
bazate pe dovezi pentru o serie extinsă de 
boli. Aceasta se bazează pe o mai bună 
înțelegere a bolilor și a proceselor 
patologice și a epidemiilor ulterioare, și pe 
faptul că sunt întreprinse studii clinice și 
studii conexe.

Este nevoie de medicamente și vaccinuri 
mai eficiente de prevenire (sau intervenții 
preventive alternative) și programe de 
vaccinare bazate pe dovezi pentru o serie 
extinsă de boli. Aceasta se bazează pe o 
mai bună înțelegere a bolilor și a 
proceselor patologice și a epidemiilor 
ulterioare, și pe faptul că sunt întreprinse 
studii clinice și studii conexe.

Or. en

Amendamentul 618
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este nevoie de vaccinuri mai eficiente de 
prevenire (sau intervenții preventive 
alternative) și programe de vaccinare 
bazate pe dovezi pentru o serie extinsă de 
boli. Aceasta se bazează pe o mai bună 
înțelegere a bolilor și a proceselor 
patologice și a epidemiilor ulterioare, și pe 
faptul că sunt întreprinse studii clinice și 
studii conexe.

Este nevoie de vaccinuri mai eficiente de 
prevenire (sau intervenții preventive 
alternative) și programe de vaccinare 
bazate pe dovezi pentru o serie extinsă de 
boli. Aceasta se bazează pe o mai bună 
înțelegere a bolilor și a proceselor 
patologice și a epidemiilor ulterioare, pe 
evaluări ale siguranței preclinice mai 
predictive și mai eficiente (de exemplu, 
abordări privind consistența împreună cu 
abordări care nu se bazează pe animale 
sau de refacere) și pe faptul că sunt 
întreprinse studii clinice și studii conexe.

Or. en

Justificare

În dezvoltarea vaccinelor o schimbare a paradigmei are deja loc spre abordări mai predictive 
și mai eficiente care nu se bazează pe animale.
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Amendamentul 619
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O mai bună înțelegere a sănătății, bolii și 
proceselor patologice la toate vârstele este 
necesară pentru dezvoltarea de diagnostice 
noi și mai eficiente. Vor fi puse la punct 
tehnologii inovatoare iar tehnologiile 
existente vor fi dezvoltate în vederea 
ameliorării semnificative a consecințelor 
bolii printr-un diagnostic mai incipient și 
mai exact și permițând un tratament mai 
bine adaptat pacientului.

O mai bună înțelegere a sănătății, bolii și 
proceselor patologice la toate vârstele este 
necesară pentru dezvoltarea de diagnostice 
noi și mai eficiente. Vor fi puse la punct 
tehnologii inovatoare iar tehnologiile 
existente vor fi dezvoltate în vederea 
ameliorării semnificative a consecințelor 
bolii printr-un diagnostic mai incipient și 
mai exact și permițând un tratament mai 
bine adaptat pacientului. În acest sens, se 
va acorda prioritate programelor de 
diagnosticare în care prevenirea sau 
terapia pentru pacientul vizat sunt 
disponibile sau este probabil să fie 
dezvoltate.

Or. de

Amendamentul 620
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O mai bună înțelegere a sănătății, bolii și 
proceselor patologice la toate vârstele este 
necesară pentru dezvoltarea de diagnostice 
noi și mai eficiente. Vor fi puse la punct 
tehnologii inovatoare iar tehnologiile 
existente vor fi dezvoltate în vederea 
ameliorării semnificative a consecințelor 
bolii printr-un diagnostic mai incipient și 
mai exact și permițând un tratament mai 
bine adaptat pacientului.

O mai bună înțelegere a sănătății, bolii și 
proceselor patologice la toate vârstele este 
necesară pentru dezvoltarea de diagnostice 
noi și mai eficiente. Vor fi puse la punct 
tehnologii inovatoare iar tehnologiile 
existente vor fi dezvoltate astfel încât să 
poată fi adaptate la condiții de mediu și 
socioeconomice diferite în vederea 
asigurării unui diagnostic mai incipient și 
mai exact, permițând un tratament mai bine 
adaptat pacientului.
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Or. fr

Justificare

Instrumentele eficiente de diagnosticare și disponibilitatea sunt esențiale pentru 
monitorizarea și tratarea eficientă a bolilor infecțioase în țările în curs de dezvoltare.

Amendamentul 621
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O mai bună înțelegere a sănătății, bolii și 
proceselor patologice la toate vârstele este 
necesară pentru dezvoltarea de diagnostice 
noi și mai eficiente. Vor fi puse la punct 
tehnologii inovatoare iar tehnologiile 
existente vor fi dezvoltate în vederea 
ameliorării semnificative a consecințelor 
bolii printr-un diagnostic mai incipient și 
mai exact și permițând un tratament mai 
bine adaptat pacientului.

O mai bună înțelegere a sănătății, bolii și 
proceselor patologice la toate vârstele este 
necesară pentru dezvoltarea de diagnostice 
noi și mai eficiente. Vor fi puse la punct 
tehnologii inovatoare iar tehnologiile 
existente vor fi dezvoltate astfel încât să 
poată fi adaptate la condiții de mediu și 
socioeconomice diferite în vederea 
asigurării unui diagnostic mai incipient și 
mai exact, permițând un tratament mai bine 
adaptat pacientului.

Or. fr

Justificare

Instrumentele eficiente de diagnosticare și disponibilitatea sunt esențiale pentru 
monitorizarea și tratarea eficientă a bolilor infecțioase în țările în curs de dezvoltare.

Amendamentul 622
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O mai bună înțelegere a sănătății, bolii și 
proceselor patologice la toate vârstele este 

O mai bună înțelegere a sănătății, bolii și 
proceselor patologice la toate vârstele este 



AM\907980RO.doc 27/130 PE492.814v01-00

RO

necesară pentru dezvoltarea de diagnostice 
noi și mai eficiente. Vor fi puse la punct 
tehnologii inovatoare iar tehnologiile 
existente vor fi dezvoltate în vederea 
ameliorării semnificative a consecințelor 
bolii printr-un diagnostic mai incipient și 
mai exact și permițând un tratament mai 
bine adaptat pacientului.

necesară pentru dezvoltarea de diagnostice 
noi și mai eficiente. Vor fi puse la punct 
tehnologii inovatoare iar tehnologiile 
existente vor fi dezvoltate în vederea 
ameliorării semnificative a consecințelor 
bolii printr-un diagnostic mai incipient și 
mai exact și permițând un tratament mai 
bine adaptat pacientului. Mutațiile care 
cauzează boli genetice vor fi identificate și 
disponibilitatea testelor de diagnosticare 
va fi crescută în mod semnificativ.

Or. en

Justificare

Aceste activități sunt necesare pentru a fi în conformitate cu și a contribui la obiectivele 
Consorțiului Internațional al Cercetării în Bolile Rare (IRDiRC).

Amendamentul 623
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O mai bună înțelegere a sănătății, bolii și 
proceselor patologice la toate vârstele este 
necesară pentru dezvoltarea de diagnostice 
noi și mai eficiente. Vor fi puse la punct 
tehnologii inovatoare iar tehnologiile 
existente vor fi dezvoltate în vederea 
ameliorării semnificative a consecințelor 
bolii printr-un diagnostic mai incipient și 
mai exact și permițând un tratament mai 
bine adaptat pacientului.

O mai bună înțelegere a sănătății, bolii și 
proceselor patologice la toate vârstele este 
necesară pentru dezvoltarea de diagnostice 
in vitro și imagistice noi și mai eficiente. 
Vor fi puse la punct tehnologii inovatoare 
iar tehnologiile existente vor fi dezvoltate 
în vederea ameliorării semnificative a 
consecințelor bolii printr-un diagnostic mai 
incipient și mai exact și permițând un 
tratament mai bine adaptat pacientului.

Or. en

Justificare

Prezenta propunere ar trebui să sprijine instrumentele de diagnosticare dovedite, care 
funcționează deja și care reprezintă un important domeniu pentru cercetare, instrumente care 
evoluează pentru a reduce timpul de la apariția simptomelor până la diagnosticare.
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Amendamentul 624
Henri Weber

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O mai bună înțelegere a sănătății, bolii și 
proceselor patologice la toate vârstele este 
necesară pentru dezvoltarea de diagnostice 
noi și mai eficiente. Vor fi puse la punct 
tehnologii inovatoare iar tehnologiile 
existente vor fi dezvoltate în vederea 
ameliorării semnificative a consecințelor 
bolii printr-un diagnostic mai incipient și 
mai exact și permițând un tratament mai 
bine adaptat pacientului.

O mai bună înțelegere a sănătății, bolii și 
proceselor patologice la toate vârstele este 
necesară pentru dezvoltarea de diagnostice 
noi și mai eficiente. Vor fi puse la punct 
tehnologii inovatoare iar tehnologiile 
existente vor fi dezvoltate astfel încât să 
poată fi adaptate la condiții de mediu și 
socioeconomice diferite în vederea 
asigurării unui diagnostic mai incipient și 
mai exact, permițând un tratament mai bine 
adaptat pacientului.

Or. fr

Amendamentul 625
Marisa Matias

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O mai bună înțelegere a sănătății, bolii și 
proceselor patologice la toate vârstele este 
necesară pentru dezvoltarea de diagnostice 
noi și mai eficiente. Vor fi puse la punct 
tehnologii inovatoare iar tehnologiile 
existente vor fi dezvoltate în vederea 
ameliorării semnificative a consecințelor 
bolii printr-un diagnostic mai incipient și 
mai exact și permițând un tratament mai 
bine adaptat pacientului.

O mai bună înțelegere a sănătății, bolii și 
proceselor patologice la toate vârstele este 
necesară pentru dezvoltarea de diagnostice 
noi și mai eficiente. Vor fi puse la punct 
tehnologii inovatoare iar tehnologiile 
existente vor fi dezvoltate în vederea 
ameliorării semnificative a consecințelor 
bolii printr-un diagnostic mai incipient și 
mai exact și permițând un tratament mai
bun și mai accesibil.

Or. en
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Amendamentul 626
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.8 –partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.8. Tratarea bolii 1.8. Dezvoltarea unor tratamente adaptate 
și tratarea bolii

Or. en

Amendamentul 627
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este necesară susținerea îmbunătățirii 
tehnologiilor de sprijin transversale pentru 
medicamente, vaccinuri și alte abordări 
terapeutice, inclusiv transplantul de organe, 
terapia celulară și genică; îmbunătățirea 
reușitei procesului de dezvoltare a 
medicamentelor și vaccinurilor (inclusiv 
metode de înlocuire a testelor de securitate 
și eficacitate clasică, cum ar fi de exemplu, 
elaborarea de noi metode); dezvoltarea 
abordărilor medicinei regenerative, 
inclusiv abordări pe baza celulelor stem; 
dezvoltarea dispozitivelor și 
echipamentelor medicale și de asistență; 
menținerea și consolidarea capacității 
noastre de a combate bolile transmisibile, 
rare, grave și cronice și de a efectua 
intervenții medicale care depind de 
disponibilitatea medicamentelor 
antimicrobiene eficiente; și dezvoltarea de 
abordări globale complete pentru tratarea 
comorbidităților la toate vârstele și de 
evitare a supraconsumului de 
medicamente. Aceste îmbunătățiri vor 

Este necesară susținerea îmbunătățirii 
tehnologiilor de sprijin transversale pentru 
medicamente, vaccinuri și alte abordări 
terapeutice, inclusiv transplantul de organe, 
terapia celulară și genică, în special terapia 
cu celule stem adulte, celule sangvine din 
cordonul ombilical și terapiile cu celule 
iPS; îmbunătățirea reușitei procesului de 
dezvoltare a medicamentelor și 
vaccinurilor (inclusiv metode de înlocuire a 
testelor de securitate și eficacitate clasică, 
de exemplu, elaborarea de noi metode); 
dezvoltarea abordărilor medicinei
regenerative, inclusiv abordări pe baza 
celulelor stem; dezvoltarea dispozitivelor și 
echipamentelor medicale și de asistență; 
menținerea și consolidarea capacității 
noastre de a combate bolile transmisibile, 
rare, grave și cronice și de a efectua 
intervenții medicale care depind de 
disponibilitatea medicamentelor 
antimicrobiene eficiente; și dezvoltarea de 
abordări globale complete pentru tratarea 
comorbidităților la toate vârstele și de 
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facilita dezvoltarea unor tratamente noi, 
mai eficiente, eficace și durabile pentru 
boli și pentru gestionarea invalidității.

evitare a supraconsumului de 
medicamente. Aceste îmbunătățiri vor 
facilita dezvoltarea unor tratamente noi, 
mai eficiente, eficace și durabile pentru 
boli și pentru gestionarea invalidității. Este 
necesară dezvoltarea ideilor în domeniul 
medicinei regenerative, bazată în special 
pe celulele stem adulte, celulele sangvine 
din cordonul ombilical și celulele iPS.

Or. de

Amendamentul 628
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este necesară susținerea îmbunătățirii 
tehnologiilor de sprijin transversale pentru 
medicamente, vaccinuri și alte abordări 
terapeutice, inclusiv transplantul de organe, 
terapia celulară și genică; îmbunătățirea 
reușitei procesului de dezvoltare a 
medicamentelor și vaccinurilor (inclusiv 
metode de înlocuire a testelor de securitate 
și eficacitate clasică, cum ar fi de exemplu, 
elaborarea de noi metode); dezvoltarea 
abordărilor medicinei regenerative, 
inclusiv abordări pe baza celulelor stem; 
dezvoltarea dispozitivelor și 
echipamentelor medicale și de asistență; 
menținerea și consolidarea capacității 
noastre de a combate bolile transmisibile, 
rare, grave și cronice și de a efectua 
intervenții medicale care depind de 
disponibilitatea medicamentelor 
antimicrobiene eficiente; și dezvoltarea de 
abordări globale complete pentru tratarea 
comorbidităților la toate vârstele și de 
evitare a supraconsumului de 
medicamente. Aceste îmbunătățiri vor 
facilita dezvoltarea unor tratamente noi, 
mai eficiente, eficace și durabile pentru 

Este necesară susținerea îmbunătățirii 
tehnologiilor de sprijin transversale pentru 
medicamente, bioterapie, vaccinuri și alte 
abordări terapeutice, inclusiv transplantul 
de organe, terapia celulară și genică, 
inclusiv abordările interdisciplinare (de 
exemplu biomatematica, bioinformatica și 
medicina nucleară); îmbunătățirea reușitei 
procesului de dezvoltare a medicamentelor
și vaccinurilor (inclusiv metode de 
înlocuire a testelor de securitate și 
eficacitate clasică, de exemplu, elaborarea 
de noi metode); dezvoltarea abordărilor 
medicinei regenerative, inclusiv abordări 
pe baza celulelor stem; dezvoltarea 
dispozitivelor și echipamentelor medicale 
și de asistență; menținerea și consolidarea 
capacității noastre de a combate bolile 
transmisibile, rare, grave și cronice și de a 
efectua intervenții medicale care depind de 
disponibilitatea medicamentelor 
antimicrobiene eficiente; și dezvoltarea de 
abordări globale complete pentru tratarea 
comorbidităților la toate vârstele și de 
evitare a supraconsumului de 
medicamente. Aceste îmbunătățiri vor 
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boli și pentru gestionarea invalidității. facilita dezvoltarea unor tratamente noi, 
mai eficiente, eficace și durabile pentru 
boli și pentru gestionarea invalidității.

Or. fr

Justificare

Bioterapia depășește progresele tehnice în cercetarea biomedicală care are ca scop 
dezvoltarea de noi tratamente care diferă de tratamentele tradiționale. Interdisciplinaritatea 
nu este suficient de accentuată. Cu toate acestea, cercetarea simultană în discipline ca 
matematica, informatica, etica și fizica este adesea necesară pentru a răspunde la obiectivele 
comune și complexe ca asistența medicală.

Amendamentul 629
Henri Weber

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este necesară susținerea îmbunătățirii 
tehnologiilor de sprijin transversale pentru 
medicamente, vaccinuri și alte abordări 
terapeutice, inclusiv transplantul de organe, 
terapia celulară și genică; îmbunătățirea 
reușitei procesului de dezvoltare a 
medicamentelor și vaccinurilor (inclusiv 
metode de înlocuire a testelor de securitate 
și eficacitate clasică, cum ar fi de exemplu, 
elaborarea de noi metode); dezvoltarea 
abordărilor medicinei regenerative, 
inclusiv abordări pe baza celulelor stem; 
dezvoltarea dispozitivelor și 
echipamentelor medicale și de asistență; 
menținerea și consolidarea capacității 
noastre de a combate bolile transmisibile, 
rare, grave și cronice și de a efectua 
intervenții medicale care depind de 
disponibilitatea medicamentelor 
antimicrobiene eficiente; și dezvoltarea de 
abordări globale complete pentru tratarea 
comorbidităților la toate vârstele și de 
evitare a supraconsumului de 
medicamente. Aceste îmbunătățiri vor 

Este necesară susținerea îmbunătățirii 
tehnologiilor de sprijin transversale pentru 
medicamente, bioterapie, vaccinuri și alte 
abordări terapeutice, inclusiv transplantul 
de organe, terapia celulară și genică, 
inclusiv abordările interdisciplinare (de 
exemplu biomatematica, bioinformatica și 
medicina nucleară); îmbunătățirea reușitei 
procesului de dezvoltare a medicamentelor 
și vaccinurilor (inclusiv metode de 
înlocuire a testelor de securitate și 
eficacitate clasică, de exemplu, elaborarea 
de noi metode); dezvoltarea abordărilor 
medicinei regenerative, inclusiv abordări 
pe baza celulelor stem; dezvoltarea 
dispozitivelor și echipamentelor medicale 
și de asistență; menținerea și consolidarea 
capacității noastre de a combate bolile 
transmisibile, rare, grave și cronice și de a 
efectua intervenții medicale care depind de 
disponibilitatea medicamentelor 
antimicrobiene eficiente; și dezvoltarea de 
abordări globale complete pentru tratarea 
comorbidităților la toate vârstele și de 
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facilita dezvoltarea unor tratamente noi, 
mai eficiente, eficace și durabile pentru 
boli și pentru gestionarea invalidității.

evitare a supraconsumului de 
medicamente. Aceste îmbunătățiri vor 
facilita dezvoltarea unor tratamente noi, 
mai eficiente, eficace și durabile pentru 
boli și pentru gestionarea invalidității.

Or. fr

Amendamentul 630
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este necesară susținerea îmbunătățirii 
tehnologiilor de sprijin transversale pentru 
medicamente, vaccinuri și alte abordări 
terapeutice, inclusiv transplantul de 
organe, terapia celulară și genică; 
îmbunătățirea reușitei procesului de 
dezvoltare a medicamentelor și 
vaccinurilor (inclusiv metode de înlocuire a 
testelor de securitate și eficacitate clasică, 
cum ar fi de exemplu, elaborarea de noi
metode); dezvoltarea abordărilor medicinei
regenerative, inclusiv abordări pe baza 
celulelor stem; dezvoltarea dispozitivelor și 
echipamentelor medicale și de asistență; 
menținerea și consolidarea capacității 
noastre de a combate bolile transmisibile, 
rare, grave și cronice și de a efectua 
intervenții medicale care depind de 
disponibilitatea medicamentelor 
antimicrobiene eficiente; și dezvoltarea de 
abordări globale complete pentru tratarea 
comorbidităților la toate vârstele și de 
evitare a supraconsumului de 
medicamente. Aceste îmbunătățiri vor 
facilita dezvoltarea unor tratamente noi, 
mai eficiente, eficace și durabile pentru 
boli și pentru gestionarea invalidității.

Este necesară susținerea îmbunătățirii 
tehnologiilor de sprijin transversale pentru 
medicamente, vaccinuri și alte abordări 
terapeutice, inclusiv alotransplantul, 
terapia celulară și genică; îmbunătățirea
reușitei procesului de dezvoltare a 
medicamentelor și vaccinurilor (inclusiv 
metode înlocuire a testelor de securitate 
bazate pe animale și de eficacitate clasice, 
de exemplu, elaborarea de metode, mai 
predictive, relevante pentru factorul 
uman); dezvoltarea abordărilor medicinei
regenerative, inclusiv abordări pe baza 
celulelor stem; dezvoltarea dispozitivelor și 
echipamentelor medicale și de asistență; 
menținerea și consolidarea capacității 
noastre de a combate bolile transmisibile, 
rare, grave și cronice și de a efectua 
intervenții medicale care depind de 
disponibilitatea medicamentelor 
antimicrobiene eficiente; și dezvoltarea de 
abordări globale complete pentru tratarea 
comorbidităților la toate vârstele și de 
evitare a supraconsumului de 
medicamente. Aceste îmbunătățiri vor 
facilita dezvoltarea unor tratamente noi, 
mai eficiente, eficace și durabile pentru 
boli și pentru gestionarea invalidității.
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Amendamentul 631
Vicky Ford

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este necesară susținerea îmbunătățirii 
tehnologiilor de sprijin transversale pentru 
medicamente, vaccinuri și alte abordări 
terapeutice, inclusiv transplantul de organe, 
terapia celulară și genică; îmbunătățirea 
reușitei procesului de dezvoltare a 
medicamentelor și vaccinurilor (inclusiv 
metode de înlocuire a testelor de securitate 
și eficacitate clasică, cum ar fi de exemplu, 
elaborarea de noi metode); dezvoltarea 
abordărilor medicinei regenerative, 
inclusiv abordări pe baza celulelor stem; 
dezvoltarea dispozitivelor și 
echipamentelor medicale și de asistență; 
menținerea și consolidarea capacității 
noastre de a combate bolile transmisibile, 
rare, grave și cronice și de a efectua 
intervenții medicale care depind de 
disponibilitatea medicamentelor 
antimicrobiene eficiente; și dezvoltarea de 
abordări globale complete pentru tratarea 
comorbidităților la toate vârstele și de 
evitare a supraconsumului de 
medicamente. Aceste îmbunătățiri vor 
facilita dezvoltarea unor tratamente noi, 
mai eficiente, eficace și durabile pentru 
boli și pentru gestionarea invalidității.

Este necesară susținerea îmbunătățirii 
tehnologiilor de sprijin transversale pentru 
medicamente, vaccinuri și alte abordări 
terapeutice, inclusiv transplantul de organe, 
terapia celulară și genică; îmbunătățirea 
reușitei procesului de dezvoltare a 
medicamentelor și vaccinurilor (inclusiv 
metode de înlocuire a testelor de securitate 
și eficacitate clasică, de exemplu, 
elaborarea de noi metode); dezvoltarea 
abordărilor medicinei regenerative, 
inclusiv abordări pe baza tuturor tipurilor 
de celule stem; dezvoltarea dispozitivelor 
și echipamentelor medicale și de asistență; 
menținerea și consolidarea capacității 
noastre de a combate bolile transmisibile, 
rare, grave și cronice și de a efectua 
intervenții medicale care depind de 
disponibilitatea medicamentelor
antimicrobiene eficiente; și dezvoltarea de 
abordări globale complete pentru tratarea 
comorbidităților la toate vârstele și de 
evitare a supraconsumului de 
medicamente. Aceste îmbunătățiri vor 
facilita dezvoltarea unor tratamente noi, 
mai eficiente, eficace și durabile pentru 
boli și pentru gestionarea invalidității.

Or. en

Amendamentul 632
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este necesară susținerea îmbunătățirii 
tehnologiilor de sprijin transversale pentru 
medicamente, vaccinuri și alte abordări 
terapeutice, inclusiv transplantul de organe, 
terapia celulară și genică; îmbunătățirea 
reușitei procesului de dezvoltare a 
medicamentelor și vaccinurilor (inclusiv 
metode de înlocuire a testelor de securitate 
și eficacitate clasică, cum ar fi de exemplu, 
elaborarea de noi metode); dezvoltarea 
abordărilor medicinei regenerative, 
inclusiv abordări pe baza celulelor stem; 
dezvoltarea dispozitivelor și 
echipamentelor medicale și de asistență; 
menținerea și consolidarea capacității 
noastre de a combate bolile transmisibile, 
rare, grave și cronice și de a efectua 
intervenții medicale care depind de 
disponibilitatea medicamentelor 
antimicrobiene eficiente; și dezvoltarea de 
abordări globale complete pentru tratarea 
comorbidităților la toate vârstele și de 
evitare a supraconsumului de 
medicamente. Aceste îmbunătățiri vor 
facilita dezvoltarea unor tratamente noi, 
mai eficiente, eficace și durabile pentru 
boli și pentru gestionarea invalidității.

Este necesară susținerea îmbunătățirii 
tehnologiilor de sprijin transversale pentru 
medicamente, vaccinuri și alte abordări 
terapeutice, inclusiv transplantul de organe, 
terapia celulară și genică; îmbunătățirea 
reușitei procesului de dezvoltare a 
medicamentelor și vaccinurilor (inclusiv 
metode de înlocuire a testelor de securitate 
și eficacitate clasică, de exemplu, 
elaborarea de noi metode); dezvoltarea 
abordărilor medicinei regenerative, 
inclusiv abordări pe baza celulelor stem; 
dezvoltarea dispozitivelor și 
echipamentelor medicale și de asistență; 
menținerea și consolidarea capacității 
noastre de a combate bolile transmisibile, 
rare, grave și cronice și de a efectua 
intervenții medicale care depind de 
disponibilitatea medicamentelor 
antimicrobiene eficiente; și dezvoltarea de 
abordări globale complete pentru tratarea 
comorbidităților la toate vârstele și de 
evitare a supraconsumului de 
medicamente. Aceste îmbunătățiri vor 
facilita dezvoltarea unor tratamente noi, 
mai eficiente și adaptate, eficace și 
durabile pentru boli și pentru gestionarea 
invalidității.

Or. en

Amendamentul 633
Angelika Niebler

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este necesară susținerea îmbunătățirii 
tehnologiilor de sprijin transversale pentru 

Este necesară susținerea îmbunătățirii 
tehnologiilor de sprijin transversale pentru 
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medicamente, vaccinuri și alte abordări 
terapeutice, inclusiv transplantul de organe, 
terapia celulară și genică; îmbunătățirea 
reușitei procesului de dezvoltare a 
medicamentelor și vaccinurilor (inclusiv 
metode de înlocuire a testelor de securitate 
și eficacitate clasică, cum ar fi de exemplu, 
elaborarea de noi metode); dezvoltarea 
abordărilor medicinei regenerative, 
inclusiv abordări pe baza celulelor stem; 
dezvoltarea dispozitivelor și 
echipamentelor medicale și de asistență; 
menținerea și consolidarea capacității 
noastre de a combate bolile transmisibile, 
rare, grave și cronice și de a efectua 
intervenții medicale care depind de 
disponibilitatea medicamentelor 
antimicrobiene eficiente; și dezvoltarea de 
abordări globale complete pentru tratarea 
comorbidităților la toate vârstele și de 
evitare a supraconsumului de 
medicamente. Aceste îmbunătățiri vor 
facilita dezvoltarea unor tratamente noi, 
mai eficiente, eficace și durabile pentru 
boli și pentru gestionarea invalidității.

medicamente, vaccinuri și alte abordări 
terapeutice, inclusiv transplantul de organe, 
terapia celulară și genică; îmbunătățirea 
reușitei procesului de dezvoltare a 
medicamentelor și vaccinurilor (inclusiv 
metode de înlocuire a testelor de securitate 
și eficacitate clasică, de exemplu, 
elaborarea de noi metode); dezvoltarea 
abordărilor medicinei regenerative, 
inclusiv abordări pe baza celulelor stem; 
dezvoltarea dispozitivelor și 
echipamentelor medicale și de asistență; 
menținerea și consolidarea capacității 
noastre de a combate bolile transmisibile, 
rare, grave și cronice și de a efectua 
intervenții medicale care depind de 
disponibilitatea medicamentelor 
antimicrobiene eficiente; și dezvoltarea de 
abordări globale complete pentru tratarea 
comorbidităților la toate vârstele și de 
evitare a supraconsumului de medicamente 
luând în considerare în mod 
corespunzător medicina complementară și 
alternativă. Aceste îmbunătățiri vor facilita 
dezvoltarea unor tratamente noi, mai 
eficiente, eficace și durabile pentru boli și 
pentru gestionarea invalidității.

Or. en

Amendamentul 634
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.8 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea face posibilă ameliorarea 
terapiilor avansate și a terapiilor celulare. 
Aceasta se bazează pe tratarea bolilor 
cronice.

Or. en
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Amendamentul 635
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.9 –partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.9. Transferul de cunoștințe către practica 
clinică și acțiuni inovatoare scalabile

1.9. Transferul de cunoștințe către practica 
clinică și acțiuni inovatoare scalabile, 
inclusiv în ceea ce privește aspectele 
psihosociale

Or. en

Amendamentul 636
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Studiile clinice sunt mijloacele de a 
transfera cunoștințele biomedicale la 
aplicarea pe pacienți și va fi oferit sprijinul 
în acest sens, precum și pentru 
îmbunătățirea practicii lor. Putem cita ca 
exemplu dezvoltarea unor mai bune 
metodologii care să permită axarea testelor 
pe grupurile de populație relevante, 
inclusiv cele care suferă de alte boli 
concomitente și/sau deja sub tratament, 
determinarea eficacității comparative a 
intervențiilor și soluțiilor, precum și 
recurgerea din ce în ce mai frecventă la 
baze de date și dosare medicale electronice 
ca surse de date pentru teste și transfer de 
cunoștințe. În mod similar, va fi furnizat 
sprijin pentru transferul de alte tipuri de 
intervenții, cum ar fi cele legate de viața 
independentă în medii reale.

Studiile clinice sunt mijloacele de a 
transfera cunoștințele biomedicale la 
aplicarea pe pacienți și va fi oferit sprijinul 
în acest sens, precum și pentru 
îmbunătățirea practicii lor. Putem cita ca 
exemplu dezvoltarea unor mai bune 
metodologii care să permită axarea testelor 
pe grupurile de populație relevante,
inclusiv cele care suferă de boli rare, alte 
boli concomitente și/sau deja sub 
tratament, determinarea eficacității 
comparative a intervențiilor și soluțiilor, 
precum și recurgerea din ce în ce mai 
frecventă la baze de date și dosare 
medicale electronice ca surse de date 
pentru teste și transfer de cunoștințe. 
Sprijinul specific trebuie asigurat pentru 
dezvoltarea preclinică și/sau dezvoltarea 
clinică a substanțelor cu un potențial 
evident de a soluționa nevoi medicale 
neîntâlnite la scară largă, precum 
medicamentele denumite orfane. În mod 
similar, va fi furnizat sprijin pentru 
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transferul de alte tipuri de intervenții, cum 
ar fi cele legate de viața independentă în 
medii reale.

Or. en

Justificare

Aceste activități sunt necesare pentru a fi în conformitate cu și a contribui la obiectivele 
Consorțiului Internațional al Cercetării în Bolile Rare (IRDiRC).

Amendamentul 637
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Studiile clinice sunt mijloacele de a 
transfera cunoștințele biomedicale la 
aplicarea pe pacienți și va fi oferit sprijinul 
în acest sens, precum și pentru 
îmbunătățirea practicii lor. Putem cita ca 
exemplu dezvoltarea unor mai bune 
metodologii care să permită axarea testelor 
pe grupurile de populație relevante, 
inclusiv cele care suferă de alte boli 
concomitente și/sau deja sub tratament, 
determinarea eficacității comparative a 
intervențiilor și soluțiilor, precum și 
recurgerea din ce în ce mai frecventă la 
baze de date și dosare medicale electronice 
ca surse de date pentru teste și transfer de 
cunoștințe. În mod similar, va fi furnizat 
sprijin pentru transferul de alte tipuri de 
intervenții, cum ar fi cele legate de viața 
independentă în medii reale.

Studiile clinice sunt mijloacele de a 
transfera cunoștințele biomedicale la 
aplicarea pe pacienți și va fi oferit sprijinul 
în acest sens, precum și pentru 
îmbunătățirea practicii lor. Putem cita ca 
exemplu dezvoltarea unor mai bune 
metodologii care să permită axarea testelor 
pe grupurile de populație relevante,
inclusiv cele care suferă de alte boli 
concomitente și/sau deja sub tratament, 
determinarea eficacității comparative a 
intervențiilor și soluțiilor, precum și 
recurgerea din ce în ce mai frecventă la 
baze de date și dosare medicale electronice 
ca surse de date pentru teste și transfer de 
cunoștințe. În mod similar, va fi furnizat 
sprijin pentru transferul de alte tipuri de 
intervenții, cum ar fi cele legate de viața 
independentă în medii reale. Principiile 
etice și, în special, Declarația de la 
Helsinki, impun ca datele din toate 
activitățile de cercetare realizate pe 
oameni să fie făcute publice.

Or. fr
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Amendamentul 638
Marisa Matias

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Studiile clinice sunt mijloacele de a 
transfera cunoștințele biomedicale la 
aplicarea pe pacienți și va fi oferit sprijinul 
în acest sens, precum și pentru 
îmbunătățirea practicii lor. Putem cita ca 
exemplu dezvoltarea unor mai bune 
metodologii care să permită axarea testelor 
pe grupurile de populație relevante, 
inclusiv cele care suferă de alte boli 
concomitente și/sau deja sub tratament, 
determinarea eficacității comparative a 
intervențiilor și soluțiilor, precum și 
recurgerea din ce în ce mai frecventă la 
baze de date și dosare medicale electronice 
ca surse de date pentru teste și transfer de 
cunoștințe. În mod similar, va fi furnizat 
sprijin pentru transferul de alte tipuri de 
intervenții, cum ar fi cele legate de viața 
independentă în medii reale.

Studiile clinice sunt mijloacele de a 
transfera cunoștințele biomedicale la 
aplicarea pe pacienți și va fi oferit sprijinul 
în acest sens, precum și pentru 
îmbunătățirea practicii lor. Putem cita ca 
exemplu dezvoltarea unor mai bune 
metodologii care să permită axarea testelor 
pe grupurile de populație relevante, 
inclusiv cele care suferă de boli rare, alte 
boli concomitente și/sau deja sub 
tratament, determinarea eficacității 
comparative a intervențiilor și soluțiilor, 
precum și recurgerea din ce în ce mai 
frecventă la baze de date și dosare 
medicale electronice ca surse de date 
pentru teste și transfer de cunoștințe. În 
mod similar, va fi furnizat sprijin pentru 
transferul de alte tipuri de intervenții, cum 
ar fi cele legate de viața independentă în 
medii reale. Sprijinul specific trebuie 
asigurat pentru dezvoltarea preclinică 
și/sau dezvoltarea clinică a substanțelor 
cu un potențial evident de a soluționa 
nevoi medicale neîntâlnite la scară largă, 
precum medicamentele denumite orfane. 

Or. en

Amendamentul 639
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Lambert van Nistelrooij, Maria Da Graça 
Carvalho

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.9 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Studiile clinice sunt mijloacele de a 
transfera cunoștințele biomedicale la 
aplicarea pe pacienți și va fi oferit sprijinul 
în acest sens, precum și pentru 
îmbunătățirea practicii lor. Putem cita ca 
exemplu dezvoltarea unor mai bune 
metodologii care să permită axarea testelor 
pe grupurile de populație relevante, 
inclusiv cele care suferă de alte boli 
concomitente și/sau deja sub tratament, 
determinarea eficacității comparative a 
intervențiilor și soluțiilor, precum și 
recurgerea din ce în ce mai frecventă la 
baze de date și dosare medicale electronice 
ca surse de date pentru teste și transfer de 
cunoștințe. În mod similar, va fi furnizat 
sprijin pentru transferul de alte tipuri de 
intervenții, cum ar fi cele legate de viața 
independentă în medii reale.

Studiile clinice sunt mijloacele de a 
transfera cunoștințele biomedicale la 
aplicarea pe pacienți și va fi oferit sprijinul 
în acest sens, precum și pentru 
îmbunătățirea practicii lor. Putem cita ca 
exemplu dezvoltarea unor mai bune 
metodologii care să permită axarea testelor 
pe grupurile de populație relevante, 
inclusiv cele care suferă de alte boli 
concomitente și/sau deja sub tratament, 
determinarea eficacității comparative a 
intervențiilor și soluțiilor, precum și 
recurgerea din ce în ce mai frecventă la 
baze de date și dosare medicale electronice 
ca surse de date pentru teste și transfer de 
cunoștințe. În mod similar, va fi furnizat 
sprijin pentru transferul de alte tipuri de 
intervenții, cum ar fi cele legate de viața 
independentă în medii reale. O importanță 
deosebită va fi acordată testelor clinice în 
domeniul bolilor rare și al bolilor copiilor, 
inclusiv cele asociate cu nașterea 
prematură.

Or. de

Amendamentul 640
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.10 –partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.10. O mai bună utilizare a datelor 
medicale

1.10. O mai bună colectare și utilizare a 
datelor medicale și a tehnicilor de analiză 
a datelor standardizate

Or. en
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Amendamentul 641
Marisa Matias

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Integrarea infrastructurilor și structurilor și 
surselor de informații (inclusiv cele 
provenite din studii pe cohorte, protocoale, 
colectarea datelor, indicatori, etc.), precum 
și standardizarea, interoperabilitatea, 
depozitarea, schimbul de și accesul la date, 
vor fi sprijinite, pentru a permite acestor 
date să fie valorificate în mod adecvat. Ar 
trebui să se acorde atenție prelucrării 
datelor, gestionării cunoștințelor, modelării 
și vizualizării.

Integrarea infrastructurilor și structurilor și 
surselor de informații (inclusiv cele 
provenite din studii pe cohorte, protocoale, 
colectarea datelor, indicatori, etc.), precum 
și standardizarea, interoperabilitatea, 
depozitarea, schimbul de și accesul la date, 
vor fi sprijinite, pentru a permite acestor 
date să fie valorificate în mod adecvat. Ar 
trebui să se acorde atenție prelucrării 
datelor, gestionării cunoștințelor, modelării 
și vizualizării, precum și mecanismelor 
care asigură durabilitatea pe termen lung 
a unor astfel de infrastructuri pentru cea 
mai bună utilizare a resurselor.

Or. en

Amendamentul 642
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este nevoie să fie sprijinită dezvoltarea 
instrumentelor, metodelor și statisticilor 
științifice pentru evaluarea rapidă, precisă 
și predictivă a siguranței, eficacității și 
calității tehnologiilor din domeniul 
sănătății, inclusiv a noilor medicamente, 
produse biologice, terapii avansate și 
dispozitive medicale. Acest lucru este 
valabil, în special, pentru noile evoluții în 
domeniu, inclusiv cele referitoare la 
vaccinuri, terapii cu celule/țesuturi și gene, 
organe și transplanturi, fabricarea 
specializată, biobănci, noi dispozitive 

Este nevoie să fie sprijinită dezvoltarea 
instrumentelor, metodelor și statisticilor 
științifice pentru evaluarea rapidă, precisă 
și predictivă a siguranței, eficacității și 
calității tehnologiilor din domeniul 
sănătății, inclusiv a noilor medicamente, 
produse biologice, terapii avansate și 
dispozitive medicale. Acest lucru este 
valabil, în special, pentru noile evoluții în 
domeniu, inclusiv cele referitoare la 
vaccinuri, terapii cu celule/țesuturi și gene, 
organe și transplanturi, fabricarea 
specializată, biobănci, noi dispozitive 
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medicale, proceduri de 
diagnostic/tratament, teste genetice, 
interoperabilitate și e-sănătate, inclusiv 
aspectele de confidențialitate. În mod 
similar, este nevoie de sprijin în favoarea 
unor metodologii îmbunătățite de evaluare 
a riscurilor, de abordări de testare și de 
strategii referitoare la mediu și sănătate. 
Există, de asemenea, necesitatea de a 
sprijini dezvoltarea de metode relevante 
pentru a sprijini evaluarea aspectelor etice 
ale domeniilor menționate anterior.

medicale, proceduri de 
diagnostic/tratament, teste genetice, 
interoperabilitate, telemedicină și e-
sănătate, inclusiv aspectele de 
confidențialitate. În mod similar, este 
nevoie de sprijin în favoarea unor 
metodologii îmbunătățite de evaluare a 
riscurilor, de abordări de testare și de 
strategii referitoare la mediu și sănătate. 
Există, de asemenea, necesitatea de a 
sprijini dezvoltarea de metode relevante 
pentru a sprijini evaluarea aspectelor etice 
ale domeniilor menționate anterior.

Or. sl

Amendamentul 643
Petru Constantin Luhan

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este nevoie să fie sprijinită dezvoltarea 
instrumentelor, metodelor și statisticilor 
științifice pentru evaluarea rapidă, precisă 
și predictivă a siguranței, eficacității și 
calității tehnologiilor din domeniul 
sănătății, inclusiv a noilor medicamente, 
produse biologice, terapii avansate și 
dispozitive medicale. Acest lucru este 
valabil, în special, pentru noile evoluții în 
domeniu, inclusiv cele referitoare la 
vaccinuri, terapii cu celule/țesuturi și gene, 
organe și transplanturi, fabricarea 
specializată, biobănci, noi dispozitive 
medicale, proceduri de 
diagnostic/tratament, teste genetice, 
interoperabilitate și e-sănătate, inclusiv 
aspectele de confidențialitate. În mod 
similar, este nevoie de sprijin în favoarea 
unor metodologii îmbunătățite de evaluare 
a riscurilor, de abordări de testare și de 
strategii referitoare la mediu și sănătate. 
Există, de asemenea, necesitatea de a 

Este nevoie să fie sprijinită dezvoltarea 
instrumentelor, metodelor și statisticilor 
științifice, a evaluărilor impactului asupra 
intimității pentru evaluarea rapidă, precisă 
și predictivă a siguranței, eficacității, 
protecției drepturilor omului și calității 
tehnologiilor din domeniul sănătății, 
inclusiv a noilor medicamente, produse 
biologice, terapii avansate și dispozitive 
medicale. Acest lucru este valabil, în 
special, pentru noile evoluții în domeniu, 
inclusiv cele referitoare la vaccinuri, terapii 
cu celule/țesuturi și gene, organe și 
transplanturi, fabricarea specializată, 
biobănci, noi dispozitive medicale, 
proceduri de diagnostic/tratament, teste 
genetice, interoperabilitate și e-sănătate, 
inclusiv aspectele de confidențialitate. În 
mod similar, este nevoie de sprijin în 
favoarea unor metodologii îmbunătățite de 
evaluare a riscurilor, de abordări de testare 
și de strategii referitoare la mediu și 



PE492.814v01-00 42/130 AM\907980RO.doc

RO

sprijini dezvoltarea de metode relevante 
pentru a sprijini evaluarea aspectelor etice 
ale domeniilor menționate anterior.

sănătate. Există, de asemenea, necesitatea 
de a sprijini dezvoltarea de metode 
relevante pentru a sprijini evaluarea 
aspectelor etice ale domeniilor menționate 
anterior.

Or. en

Amendamentul 644
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.11– paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este nevoie să fie sprijinită dezvoltarea 
instrumentelor, metodelor și statisticilor 
științifice pentru evaluarea rapidă, precisă 
și predictivă a siguranței, eficacității și 
calității tehnologiilor din domeniul 
sănătății, inclusiv a noilor medicamente, 
produse biologice, terapii avansate și 
dispozitive medicale. Acest lucru este 
valabil, în special, pentru noile evoluții în 
domeniu, inclusiv cele referitoare la 
vaccinuri, terapii cu celule/țesuturi și gene, 
organe și transplanturi, fabricarea 
specializată, biobănci, noi dispozitive 
medicale, proceduri de 
diagnostic/tratament, teste genetice, 
interoperabilitate și e-sănătate, inclusiv 
aspectele de confidențialitate. În mod 
similar, este nevoie de sprijin în favoarea 
unor metodologii îmbunătățite de evaluare 
a riscurilor, de abordări de testare și de 
strategii referitoare la mediu și sănătate. 
Există, de asemenea, necesitatea de a 
sprijini dezvoltarea de metode relevante 
pentru a sprijini evaluarea aspectelor etice 
ale domeniilor menționate anterior.

Este nevoie să fie sprijinită dezvoltarea, 
integrarea și utilizarea instrumentelor, 
metodelor și statisticilor științifice noi, mai 
relevante pentru factorul uman pentru 
evaluarea rapidă, precisă și predictivă a 
siguranței, eficacității și calității 
tehnologiilor din domeniul sănătății, 
inclusiv a noilor medicamente, produse 
biologice, terapii avansate și dispozitive 
medicale. Acest lucru este valabil, în 
special, pentru noile evoluții în domeniu, 
inclusiv cele referitoare la vaccinuri, terapii 
cu celule/țesuturi și gene, organe umane și 
transplanturi, fabricarea specializată, 
biobănci, noi dispozitive medicale, 
proceduri de diagnostic/tratament, teste 
genetice, interoperabilitate și e-sănătate, 
inclusiv aspectele de confidențialitate. În 
mod similar, este nevoie de sprijin în 
favoarea unor metodologii îmbunătățite de 
evaluare a pericolelor moderne și a
riscurilor, de abordări de testare și de 
strategii referitoare la mediu și sănătate. 
Există, de asemenea, necesitatea de a 
sprijini dezvoltarea de metode relevante 
pentru a sprijini evaluarea aspectelor etice 
ale domeniilor menționate anterior.

Or. en
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Justificare

Tehnologiile medicale trebuie să utilizeze progresele din secolul 21 în științele biologice 
umane și modelarea informatizată pentru a fi relevante pentru nevoile medicale și de 
siguranță umane.

Amendamentul 645
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.12 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.12. Îmbătrânirea activă, viață 
independentă și asistență pentru autonomie

1.12. Îmbătrânirea sănătoasă și activă, 
viața independentă și asistența pentru 
autonomie;

Or. en

Amendamentul 646
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.13– paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

A da posibilitatea persoanelor să-și 
îmbunătățească și să-și gestioneze 
sănătatea pe tot parcursul vieții va duce la 
economii de costuri pentru sistemele de 
sănătate prin facilitarea gestionării bolilor 
cronice în afara instituțiilor și va 
îmbunătăți rezultatele în domeniul 
sănătății. Este necesară în acest sens 
cercetarea în domeniul modelelor 
comportamentale și sociale, atitudinilor 
sociale și aspirațiilor în legătură cu 
tehnologiile de asistență medicală 
personalizată, instrumentelor mobile și/sau 
portabile, dezvoltării de noi metode de 
diagnostic și servicii personalizate, care 
promovează un stil de viață sănătos, 

A da posibilitatea persoanelor să-și 
îmbunătățească și să-și gestioneze 
sănătatea pe tot parcursul vieții va duce la 
economii de costuri pentru sistemele de 
sănătate prin facilitarea gestionării bolilor 
cronice în afara instituțiilor și va 
îmbunătăți rezultatele în domeniul 
sănătății. Este necesară în acest sens 
cercetarea în domeniul modelelor 
comportamentale și sociale, atitudinilor 
sociale și aspirațiilor în legătură cu 
tehnologiile de asistență medicală 
personalizată, instrumentelor mobile și/sau 
portabile, dezvoltării de noi metode de 
diagnostic și servicii personalizate, care 
promovează un stil de viață sănătos, 
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bunăstarea, auto-îngrijirea, îmbunătățirea 
interacțiunii profesionale dintre 
cetățean/profesioniștii din domeniul 
sănătății, programe personalizate de 
gestionare a bolilor și invalidității, precum 
și sprijinul pentru infrastructurile cognitive.

bunăstarea, auto-îngrijirea, îmbunătățirea 
interacțiunii profesionale dintre 
cetățean/profesioniștii din domeniul 
sănătății, programe personalizate de 
gestionare a bolilor și invalidității pentru a 
spori autonomia socială și personală a 
pacienților, precum și sprijinul pentru 
infrastructurile cognitive.

Or. es

Amendamentul 647
Henri Weber

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.13a. Responsabilizare individuală 
pentru autogestionarea sănătății
Obiceiurile sedentare în creștere ale 
persoanelor și modul în care stilurile de 
viață (la școală, la muncă și în viața de zi 
cu zi) se dezvoltă necesită reflecție și 
măsuri specifice privind locul activității 
fizice, abilitățile motorii și exercițiile și 
problemele de prevenire și tratarea 
condițiilor, fie că acestea sunt fiziologice 
(autonomie funcțională redusă, obezitate, 
condiții fizice cronice), fie psihologice 
(stres, simptome de depresie).

Or. fr

Amendamentul 648
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.14– paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul acordat gestionării bolilor cronice Sprijinul acordat gestionării bolilor cronice 
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din afara instituțiilor depinde, de asemenea, 
de îmbunătățirea cooperării între furnizorii 
de sănătate și îngrijirea socială sau 
informală. Cercetarea și aplicațiile 
inovatoare vor fi sprijinite în procesul de 
luare a deciziilor bazat pe procesarea 
distribuită a informațiilor și pentru 
furnizarea de probe pentru implementări pe 
scară largă și comercializarea pe piață de 
soluții noi, inclusiv serviciile de sănătate la 
distanță și asistența medicală la distanță 
interoperabile. Cercetarea și inovarea 
pentru o mai bună organizare a furnizării 
de servicii de sănătate pe termen lung vor 
fi, de asemenea, sprijinite.

din afara instituțiilor depinde, de asemenea, 
de îmbunătățirea cooperării între furnizorii 
de sănătate și îngrijirea socială sau 
informală. Cercetarea și aplicațiile 
inovatoare vor fi sprijinite în procesul de 
luare a deciziilor bazat pe procesarea 
distribuită a informațiilor și pentru 
furnizarea de probe pentru implementări pe 
scară largă și comercializarea pe piață de 
soluții noi, inclusiv serviciile de sănătate la 
distanță și asistența medicală la distanță 
interoperabile. Cercetarea și inovarea 
pentru o mai bună organizare a furnizării 
de servicii de sănătate pe termen lung vor 
fi, de asemenea, sprijinite. Cercetarea 
interdisciplinară în științele sociale este, 
de asemenea, necesară pentru a furniza 
cele mai bune soluții pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor pacienților în viața 
de zi cu zi și pentru a contribui la 
autonomia lor, în special pentru pacienții 
care trăiesc în condiții cronice, de 
exemplu pacienții care suferă de boli rare.

Or. en

Amendamentul 649
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.14– paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul acordat gestionării bolilor cronice 
din afara instituțiilor depinde, de asemenea, 
de îmbunătățirea cooperării între furnizorii 
de sănătate și îngrijirea socială sau 
informală. Cercetarea și aplicațiile 
inovatoare vor fi sprijinite în procesul de 
luare a deciziilor bazat pe procesarea
distribuită a informațiilor și pentru 
furnizarea de probe pentru implementări pe 
scară largă și comercializarea pe piață de 
soluții noi, inclusiv serviciile de sănătate la 
distanță și asistența medicală la distanță 

Sprijinul acordat gestionării bolilor cronice 
din afara instituțiilor depinde, de asemenea, 
de îmbunătățirea cooperării între furnizorii 
de sănătate și îngrijirea socială sau 
informală. Cercetarea și aplicațiile 
inovatoare vor fi sprijinite în procesul de 
luare a deciziilor bazat pe procesarea 
distribuită a informațiilor și pentru 
furnizarea de probe pentru implementări pe 
scară largă și comercializarea pe piață de 
soluții noi, inclusiv serviciile de sănătate la 
distanță și asistența medicală la distanță 
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interoperabile. Cercetarea și inovarea 
pentru o mai bună organizare a furnizării 
de servicii de sănătate pe termen lung vor 
fi, de asemenea, sprijinite.

interoperabile. Cercetarea și inovarea 
pentru o mai bună organizare a sistemelor 
de sănătate publică și a furnizării de 
servicii de sănătate pe termen lung vor fi, 
de asemenea, sprijinite.

Or. es

Amendamentul 650
Angelika Niebler

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.14– paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul acordat gestionării bolilor cronice 
din afara instituțiilor depinde, de asemenea, 
de îmbunătățirea cooperării între furnizorii 
de sănătate și îngrijirea socială sau 
informală. Cercetarea și aplicațiile 
inovatoare vor fi sprijinite în procesul de 
luare a deciziilor bazat pe procesarea 
distribuită a informațiilor și pentru 
furnizarea de probe pentru implementări pe 
scară largă și comercializarea pe piață de 
soluții noi, inclusiv serviciile de sănătate la 
distanță și asistența medicală la distanță 
interoperabile. Cercetarea și inovarea 
pentru o mai bună organizare a furnizării 
de servicii de sănătate pe termen lung vor 
fi, de asemenea, sprijinite.

Sprijinul acordat gestionării bolilor cronice 
din afara instituțiilor depinde, de asemenea, 
de îmbunătățirea cooperării între furnizorii 
de sănătate care includ furnizorii de 
servicii din domeniul medicinei
complementare și alternative și îngrijirea 
socială sau informală. Cercetarea și 
aplicațiile inovatoare vor fi sprijinite în 
procesul de luare a deciziilor bazat pe 
procesarea distribuită a informațiilor și 
pentru furnizarea de probe pentru 
implementări pe scară largă și 
comercializarea pe piață de soluții noi, 
inclusiv serviciile de sănătate la distanță și 
asistența medicală la distanță 
interoperabile. Cercetarea și inovarea 
pentru o mai bună organizare a furnizării 
de servicii de sănătate pe termen lung vor 
fi, de asemenea, sprijinite.

Or. en

Amendamentul 651
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.14– paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul acordat gestionării bolilor cronice 
din afara instituțiilor depinde, de asemenea, 
de îmbunătățirea cooperării între furnizorii 
de sănătate și îngrijirea socială sau 
informală. Cercetarea și aplicațiile 
inovatoare vor fi sprijinite în procesul de 
luare a deciziilor bazat pe procesarea 
distribuită a informațiilor și pentru 
furnizarea de probe pentru implementări pe 
scară largă și comercializarea pe piață de 
soluții noi, inclusiv serviciile de sănătate la 
distanță și asistența medicală la distanță 
interoperabile. Cercetarea și inovarea 
pentru o mai bună organizare a furnizării 
de servicii de sănătate pe termen lung vor 
fi, de asemenea, sprijinite.

Sprijinul acordat gestionării bolilor cronice 
din afara instituțiilor depinde, de asemenea, 
de îmbunătățirea cooperării între pacienți, 
furnizorii de sănătate și îngrijirea socială 
sau informală. Cercetarea și aplicațiile 
inovatoare vor fi sprijinite în procesul de 
luare a deciziilor bazat pe procesarea 
distribuită a informațiilor și pentru 
furnizarea de probe pentru implementări pe 
scară largă și comercializarea pe piață de 
soluții noi, inclusiv serviciile de sănătate la 
distanță și asistența medicală la distanță 
interoperabile. Cercetarea și inovarea 
pentru o mai bună organizare a furnizării 
de servicii de sănătate pe termen lung vor 
fi, de asemenea, sprijinite.

Or. en

Amendamentul 652
Niki Tzavela

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.15– paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este necesară sprijinirea dezvoltării 
evaluării tehnologiilor din domeniul 
sănătății și a economiei sănătății, precum și 
în culegerea de probe și difuzarea de bune 
practici și tehnologii și soluții inovatoare în 
sectorul asistenței medicale, inclusiv a 
aplicațiilor TIC și e-sănătate. Vor fi 
susținute analizele comparative ale 
reformelor sistemelor de sănătate publică 
în Europa și în țările terțe, precum și 
evaluările impactului economic și social pe 
termen mediu și lung. Vor fi susținute 
analize ale nevoilor viitoare de forță de 
muncă în domeniul sănătății, atât în ceea ce 
privește efectivele, cât și competențele 
necesare în ceea ce privește noile modele 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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de îngrijire. Vor fi susținute cercetările 
privind evoluția inegalităților în materie de 
sănătate, interacțiunea acestora cu alte 
inegalități economice și sociale și eficiența 
politicilor care vizează reducerea acestora 
în Europa și în afara acesteia. În fine, este 
necesar să se faciliteze evaluarea soluțiilor 
în domeniul siguranței pacienților și a 
sistemelor de asigurare a calității, inclusiv 
rolul pacienților privind siguranța și 
calitatea îngrijirii medicale.

Or. en

Justificare

Corectură lingvistică.

Amendamentul 653
Peter Liese, Angelika Niebler, Christian Ehler, Konrad Szymański, Maria Da Graça 
Carvalho, Markus Pieper, Werner Langen, Herbert Reul

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.15a. Științele vieții pentru medicină
Li se va acorda prioritate eforturilor de 
cercetare pe care un singur stat membru 
nu le poate întreprinde sau pe care nu le 
poate întreprinde la fel de eficient ca 
Uniunea Europeană și de care vor 
beneficia în mod direct pacienții într-un 
viitor previzibil.

Or. de

Amendamentul 654
Bernd Lange

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.15 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1.15a. Impactul educației artistice asupra 
bunăstării, sănătății și comportamentului 
social
O provocare majoră în prezent este 
insuflarea unei mai mari satisfacții în 
viața cetățenilor Uniunii, în special a 
copiilor prin activități artistice precum 
muzica, arta, literatura etc., și 
ameliorarea sănătății, bunăstării și 
comportamentului lor social.

Or. de

Justificare

Impactul pozitiv al educației artistice asupra bunăstării, sănătății și comportamentului social 
nu trebuie subestimat. Există un potențial mare de cercetare în acest domeniu și acest 
potențial ar trebui recunoscut și utilizat.

Amendamentul 655
Adam Gierek

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul acordat va acoperi întregul 
spectru de activități de la transferul de 
cunoștințe și de tehnologie până la acțiuni 
demonstrative la scară mare, care să 
conducă la soluții adaptabile pentru Europa 
și dincolo de granițele acesteia.

Sprijinul acordat va acoperi întregul 
spectru de activități de la transferul de 
cunoștințe și de tehnologie până la acțiuni 
demonstrative la scară mare, care să 
conducă la soluții adaptabile pentru Europa 
și dincolo de granițele acesteia. Pentru a 
depăși provocările cu care se confruntă 
îmbătrânirea societăților UE, este vitală o 
analiză adecvată, coordonată și strategică 
a obiectivelor politicii de sănătate. O astfel 
de coordonare poate soluționa problemele 
cauzate de fragmentarea și lipsa de 
consistență în politicile statelor membre și 
poate spori utilizarea potențialului 
științific, personal și infrastructural în 
cadrul comunității de cercetare 
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biomedicală și printre cei care folosesc 
produsele sale finite în tratamentele 
medicale. Pentru ca cercetarea inovatoare 
în domeniul sănătății să aibă succes, este 
vital ca toate unitățile medicale să își ia 
angajamentul pe termen lung pentru 
îmbunătățirea cercetării și pregătirea 
grupurilor creative ale oamenilor de 
știință tineri prin intermediul proiectelor 
din cadrul programului Acțiunile Marie 
Curie. Această strategie concentrată pe 
dezvoltare trebuie să sprijine procesele de 
cercetare care au ca urmare o Europă 
mai sănătoasă și mai eficientă prin 
implicarea societății europene în 
cercetarea biomedicală și prin noi 
posibilități și provocări care vor fi 
asigurate de produsele finite inovatoare 
ale cercetării biomedicale. Acțiunile 
strategice din cadrul Orizont 2020 pot 
asigura ca specialiștii să dețină 
fundamentele politicilor viitoare de 
sănătate chiar de la începutul lor, pot 
accelera introducerea inovațiilor și pot 
spori competitivitatea procedurilor 
medicale utilizate; de asemenea, acestea 
pot sprijini cooperarea transfrontalieră 
între un număr mai mare de oameni de 
știință și specialiști în diferite domenii ale 
medicinei având în vedere crearea 
economiilor reale pentru sistemele 
naționale de sănătate prin progrese 
științifice. Modificările aduse instruirii 
medicilor specialiști care restricționează 
monopolul deținut în prezent de către 
asociațiile de medici profesioniști din 
statele membre trebuie realizate în baza 
unui sistem uniform în întreaga Europă 
care se bazează pe cele mai bune practici 
posibile utilizate în prezent în unitățile de 
cercetare medicală care îndeplinesc 
criteriile de instruire uniformă. O comisie 
consultativă la nivel înalt privind 
sănătatea în cadrul UE ar trebui să 
realizeze coordonarea științifică strategică 
a cercetării în domeniul asistenței 
medicale în decursul programului 
Orizont 2020 și să sprijine cercetarea 
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orizontală în domeniul medical realizată 
simultan în diferite centre de cercetare 
din statele membre. Scopul unei astfel de 
coordonări strategice ar fi să contribuie la 
identificarea cercetării medicale vitale și 
la cooptarea programelor viitoare în 
cadrul centrelor locale de excelență care 
funcționează la cele mai înalte standarde 
de excelență, care ar trebui să se asigure 
că specialiștii din diferitele ramuri ale 
medicinei dețin fundamentele științifice în 
acest domeniu al politicii competitive încă 
de la începutul său și să garanteze 
eficiența din punct de vedere al costurilor 
a sistemelor naționale de asistență 
medicală. În plus, scopul coordonării 
științifice strategice va fi încurajarea altor 
domenii de cercetare științifică și 
tehnologică să joace un rol în strategiile 
inovatoare create de cercetarea 
biomedicală modernă. Prin stabilirea 
coordonării strategice interne 
Orizont 2020 în domeniul cercetării 
medicale, pe baza consultării științifice la 
nivel înalt, comisia consultativă UE va 
furniza, de asemenea, instrumentele 
necesare pentru promovarea intensivă a 
sinergiilor și a economiilor de scală în 
sfera asistenței medicale. Aceasta va avea 
ca obiectiv realizarea convergenței 
voluntare dintre agențiile de finanțare a 
politicilor naționale în domeniul asistenței 
medicale și Comisie cu privire la 
obiectivele specifice, ori de câte ori este 
nevoie, și realizarea parteneriatelor 
strategice la nivelul UE între 
reprezentanții sectorului, agențiile 
naționale și Comisie; mai mult, la nivel de 
program se va urmări convergența 
strategică care implică organismele de 
reglementare și autoritățile medicale 
naționale. Scopul unei astfel de abordări 
sistematice a cercetării la toate nivelurile 
ar trebui să fie asigurarea faptului că 
procedurile medicale de specialitatea sunt 
disponibile la o scară mai largă prin 
dezvoltarea de metode mai ieftine.
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Or. pl

Justificare

Sinergia pozitivă în serviciul sănătății depinde de coordonarea competentă a politicilor 
statelor membre și de convergențele în instruirea relevantă a specialiștilor în diverse profesii 
medicale și a oamenilor de știință din domeniul medical.

Amendamentul 656
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.16– paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul acordat va acoperi întregul 
spectru de activități de la transferul de 
cunoștințe și de tehnologie până la acțiuni 
demonstrative la scară mare, care să 
conducă la soluții adaptabile pentru Europa 
și dincolo de granițele acesteia.

Sprijinul acordat va acoperi întregul 
spectru de activități de la transferul de 
cunoștințe și de tehnologie până la acțiuni 
demonstrative la scară mare, care să 
conducă la soluții adaptabile pentru Europa 
și dincolo de granițele acesteia. De 
asemenea, ar trebui să ia în considerare 
beneficiile importante pe termen lung ale 
dezvoltării produsului pentru pacienții din 
țările cu venituri reduse și să își ajusteze 
finanțarea în mod corespunzător. 
Dezvoltarea produsului prin inovare se 
poate transforma în reușite concrete, cu 
rezultate palpabile pentru societate și 
reducerea sărăciei cu mai multe investiții 
în bolile legate de sărăcie și neglijate.

Or. en

Amendamentul 657
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.16– paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul acordat va acoperi întregul Sprijinul acordat va acoperi întregul 
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spectru de activități de la transferul de 
cunoștințe și de tehnologie până la acțiuni
demonstrative la scară mare, care să 
conducă la soluții adaptabile pentru Europa 
și dincolo de granițele acesteia.

spectru de activități: consolidarea 
capacităților, transferul de cunoștințe și de 
tehnologie (inclusiv politica de sănătate), 
implementarea, monitorizarea și 
evaluarea acțiunilor demonstrative la 
scară mare, care să conducă la soluții 
adaptabile pentru Europa și dincolo de 
granițele acesteia.

Or. fr

Justificare

Acțiunile demonstrative care vizează sănătatea sunt posibile numai într-un context politic, de 
reglementare și etic clar definit care ar trebui implementat în Europa și dincolo de granițele 
acesteia.

Amendamentul 658
Henri Weber

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.16– paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul acordat va acoperi întregul 
spectru de activități de la transferul de 
cunoștințe și de tehnologie până la acțiuni
demonstrative la scară mare, care să 
conducă la soluții adaptabile pentru Europa 
și dincolo de granițele acesteia.

Sprijinul acordat va acoperi întregul 
spectru de activități: consolidarea 
capacităților, transferul de cunoștințe și de 
tehnologie (inclusiv politica de sănătate), 
implementarea, monitorizarea și 
evaluarea acțiunilor demonstrative la 
scară mare, care să conducă la soluții 
adaptabile pentru Europa și dincolo de 
granițele acesteia.

Or. fr

Amendamentul 659
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 1 – subpunctul 1.16– paragraful 1



PE492.814v01-00 54/130 AM\907980RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul acordat va acoperi întregul 
spectru de activități de la transferul de 
cunoștințe și de tehnologie până la acțiuni
demonstrative la scară mare, care să 
conducă la soluții adaptabile pentru Europa 
și dincolo de granițele acesteia.

Sprijinul acordat va acoperi întregul 
spectru de activități: consolidarea 
capacităților, transferul de cunoștințe și de 
tehnologie (inclusiv politica de sănătate), 
implementarea, monitorizarea și 
evaluarea acțiunilor demonstrative la 
scară mare, care să conducă la soluții 
adaptabile pentru Europa și dincolo de 
granițele acesteia.

Or. fr

Justificare

Acțiunile demonstrative care vizează sănătatea sunt posibile numai într-un context politic, de 
reglementare și etic clar definit care ar trebui implementat în Europa și dincolo de granițele 
acesteia.

Amendamentul 660
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Provocările bioeconomiei europene: 
securitate alimentară, inclusiv siguranță, 
agricultură și silvicultură durabile, 
cercetare marină și maritimă

Or. en

Amendamentul 661
Amalia Sartori

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Bioeconomie: securitate alimentară,
agricultură și silvicultură durabile, 
cercetare marină și maritimă și industriile 
bio

Or. en

Justificare

Conform strategiei europene „Inovarea în scopul creșterii durabile: O bioeconomie pentru 
Europa”, bioeconomia depășește producția de resurse biologice regenerabile și 
transformarea lor în alimente, produse bio și bioenergie. Bioeconomia include patru sectoare 
principale care ar trebui sprijinite de marea provocare a „Bioeconomiei”: agricultura și 
silvicultura; pescuitul și acvacultura; industriile și producerea alimentelor bio.

Amendamentul 662
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Securitatea, calitatea și siguranța
alimentare, agricultura durabilă, cercetarea 
marină și maritimă și bioeconomia

Or. en

Amendamentul 663
Kent Johansson, Fiona Hall

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Bioeconomie: securitate alimentară,
agricultură și silvicultură durabile, 
cercetare marină și maritimă și industriile 
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bio
(Prezentul amendament se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va impune 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Or. en

Justificare

Conform strategiei europene „Inovarea în scopul creșterii durabile: O bioeconomie pentru 
Europa”, bioeconomia include patru sectoare principale care ar trebui sprijinite de marea 
provocare a „Bioeconomiei”: agricultura și silvicultura; pescuitul și acvacultura; industriile 
și producerea alimentelor bio. Prin urmare acest titlu ar trebui să reflecte definiția dezvoltată 
de Comisia Europeană.

Amendamentul 664
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Siguranță alimentară, alimentație 
sănătoasă și securitate alimentară,
agricultură durabilă, cercetare marină și 
montană și bioeconomie

Or. sl

Amendamentul 665
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1. Agricultură și silvicultură durabile 2.1. Agricultură și silvicultură durabile, 
inclusiv creșterea animalelor

Or. en
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Amendamentul 666
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1– paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul necesar de cunoștințe, instrumente, 
servicii și inovații sunt necesare pentru a 
sprijini o agricultură și sisteme forestiere 
mai productive, mai eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și 
rezistente care să furnizeze cantități 
suficiente de alimente, hrană pentru 
animale, biomasă și alte materii prime, 
precum și servicii ecosistemice, 
contribuind în același timp la prosperitatea 
comunităților rurale. Cercetarea și inovarea 
vor oferi opțiuni pentru integrarea 
obiectivelor agronomice și de mediu în 
producția durabilă, astfel: creșterea 
productivității și eficienței resurselor din 
agricultură; reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră (GES); reducerea scurgerilor 
de nutrienți din terenurile cultivate în 
mediile terestre și acvatice; scăderea 
dependenței de importurile de proteine de 
origine vegetală în Europa; mărirea 
nivelului biodiversității în sistemele de 
producție primară.

Nivelul necesar de cunoștințe, instrumente, 
servicii și inovații sunt necesare pentru a 
sprijini o agricultură și sisteme forestiere 
mai productive, mai eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și 
rezistente pe termen lung care să furnizeze 
cantități suficiente de alimente, hrană 
pentru animale, biomasă și alte materii 
prime, precum și să furnizeze și să 
mențină servicii ecosistemice, contribuind 
în același timp la prosperitatea 
comunităților rurale. Obiectivul este acela 
de a constitui sisteme de producție a 
alimentelor care, mai degrabă decât să 
degradeze resursele naturale de care 
depind, sporesc, consolidează și 
alimentează baza de resurse, care ar 
permite generarea belșugului. Cercetarea 
și inovarea vor oferi opțiuni pentru 
integrarea obiectivelor agronomice și de 
mediu în producția durabilă, astfel: 
creșterea productivității pe termen lung și 
îmbunătățirea eficienței resurselor din 
agricultură; reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră (GES); reducerea scurgerilor 
de nutrienți din terenurile cultivate în 
mediile terestre și acvatice; scăderea 
dependenței de importurile de proteine de 
origine vegetală în Europa; mărirea 
nivelului biodiversității în sistemele de 
producție primară și reducerea impactului 
acestor sisteme asupra biodiversității.

Or. en



PE492.814v01-00 58/130 AM\907980RO.doc

RO

Amendamentul 667
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1– paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul necesar de cunoștințe, instrumente, 
servicii și inovații sunt necesare pentru a 
sprijini o agricultură și sisteme forestiere 
mai productive, mai eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și 
rezistente care să furnizeze cantități 
suficiente de alimente, hrană pentru 
animale, biomasă și alte materii prime, 
precum și servicii ecosistemice, 
contribuind în același timp la prosperitatea 
comunităților rurale. Cercetarea și inovarea 
vor oferi opțiuni pentru integrarea 
obiectivelor agronomice și de mediu în 
producția durabilă, astfel: creșterea 
productivității și eficienței resurselor din 
agricultură; reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră (GES); reducerea scurgerilor 
de nutrienți din terenurile cultivate în 
mediile terestre și acvatice; scăderea 
dependenței de importurile de proteine de 
origine vegetală în Europa; mărirea 
nivelului biodiversității în sistemele de 
producție primară.

Nivelul necesar de cunoștințe, instrumente, 
servicii și inovații sunt necesare pentru a 
sprijini o agricultură și sisteme forestiere 
mai productive, mai eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și 
rezistente care să furnizeze cantități 
suficiente de alimente, hrană pentru 
animale, biomasă și alte materii prime, 
precum și servicii ecosistemice, 
contribuind în același timp la prosperitatea 
comunităților rurale. Cercetarea și inovarea 
vor oferi opțiuni pentru integrarea 
obiectivelor agronomice și de mediu într-o 
producție mai durabilă, cum ar fi: 
ameliorarea potențialului genetic al 
plantelor de a se adapta mai bine la 
stresul biotic și abiotic; creșterea 
productivității și eficienței resurselor din 
agricultură; reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră (GES); sporirea eficienței
utilizării substanțelor nutritive și a apei;
scăderea dependenței de importurile de 
proteine de origine vegetală în Europa; 
mărirea nivelului biodiversității în 
sistemele de producție primară.

Or. en

Amendamentul 668
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1– paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul necesar de cunoștințe, instrumente, 
servicii și inovații sunt necesare pentru a 

Nivelul necesar de cunoștințe, instrumente, 
servicii și inovații sunt necesare pentru a 
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sprijini o agricultură și sisteme forestiere 
mai productive, mai eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și 
rezistente care să furnizeze cantități 
suficiente de alimente, hrană pentru 
animale, biomasă și alte materii prime, 
precum și servicii ecosistemice, 
contribuind în același timp la prosperitatea 
comunităților rurale. Cercetarea și inovarea 
vor oferi opțiuni pentru integrarea 
obiectivelor agronomice și de mediu în 
producția durabilă, astfel: creșterea 
productivității și eficienței resurselor din 
agricultură; reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră (GES); reducerea scurgerilor 
de nutrienți din terenurile cultivate în 
mediile terestre și acvatice; scăderea 
dependenței de importurile de proteine de 
origine vegetală în Europa; mărirea 
nivelului biodiversității în sistemele de 
producție primară.

sprijini o agricultură și sisteme forestiere 
mai productive, mai eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și 
rezistente care să furnizeze cantități 
suficiente de alimente, hrană pentru 
animale, biomasă și alte materii prime, 
precum și servicii ecosistemice, 
contribuind în același timp la prosperitatea 
comunităților rurale. Cercetarea și inovarea 
vor oferi opțiuni pentru integrarea 
obiectivelor agronomice și de mediu în 
producția durabilă, accesibilă și 
nutrițională, astfel: creșterea 
productivității și eficienței resurselor din 
agricultură; reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră (GES); reducerea scurgerilor 
de nutrienți din terenurile cultivate în 
mediile terestre și acvatice; scăderea 
dependenței de importurile de proteine de 
origine vegetală în Europa; mărirea 
nivelului biodiversității în sistemele de 
producție primară, pentru o mai bună 
înțelegere, și dezvoltarea de reacții la 
modurile în care generăm, distribuim, 
comercializăm, consumăm și 
reglementăm producția de alimente.

Or. en

Amendamentul 669
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1– paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul necesar de cunoștințe, instrumente, 
servicii și inovații sunt necesare pentru a 
sprijini o agricultură și sisteme forestiere 
mai productive, mai eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și 
rezistente care să furnizeze cantități 
suficiente de alimente, hrană pentru 
animale, biomasă și alte materii prime, 
precum și servicii ecosistemice, 

Nivelul necesar de cunoștințe, instrumente, 
servicii și inovații sunt necesare pentru a 
sprijini o agricultură și sisteme forestiere 
mai productive, mai eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și 
rezistente care să furnizeze cantități 
suficiente de alimente, hrană pentru 
animale, biomasă și alte materii prime, 
precum și servicii ecosistemice, 
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contribuind în același timp la sprijinirea 
prosperității comunităților rurale. 
Cercetarea și inovarea vor oferi opțiuni 
pentru integrarea obiectivelor agronomice 
și de mediu în producția durabilă, astfel: 
creșterea productivității și eficienței 
resurselor din agricultură; reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră (GES); 
reducerea scurgerilor de nutrienți din 
terenurile cultivate în mediile terestre și 
acvatice; scăderea dependenței de 
importurile de proteine de origine vegetală 
în Europa; mărirea nivelului biodiversității 
în sistemele de producție primară.

contribuind în același timp la sprijinirea 
prosperității comunităților rurale. 
Cercetarea și inovarea vor oferi opțiuni 
pentru integrarea obiectivelor agronomice 
și de mediu în producția durabilă, astfel: 
creșterea productivității și eficienței 
resurselor din agricultură; reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră (GES); 
reducerea scurgerilor de nutrienți din 
terenurile cultivate în mediile terestre și 
acvatice; scăderea dependenței de 
importurile de proteine de origine vegetală 
în Europa; mărirea sistemelor și 
terenurilor agricole, reciclarea 
nutrienților și a materiei organice și 
conservarea resurselor de apă și sol, 
îmbunătățind astfel capacitățile de 
adaptare ale fermierilor cu privire la 
schimbarea climatică și incertitudini.

Or. en

Amendamentul 670
Corinne Lepage

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul necesar de cunoștințe, instrumente, 
servicii și inovații sunt necesare pentru a 
sprijini o agricultură și sisteme forestiere 
mai productive, mai eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și 
rezistente care să furnizeze cantități 
suficiente de alimente, hrană pentru 
animale, biomasă și alte materii prime, 
precum și servicii ecosistemice, 
contribuind în același timp la prosperitatea 
comunităților rurale. Cercetarea și inovarea 
vor oferi opțiuni pentru integrarea 
obiectivelor agronomice și de mediu în 
producția durabilă, astfel: creșterea 
productivității și eficienței resurselor din 
agricultură; reducerea emisiilor de gaze cu 

Nivelul necesar de cunoștințe, instrumente, 
servicii și inovații sunt necesare pentru a 
sprijini o agricultură și sisteme forestiere 
mai productive, mai eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor, care 
protejează resursele și rezistente care să 
furnizeze cantități suficiente de alimente, 
hrană pentru animale, biomasă și alte 
materii prime, precum și servicii 
ecosistemice, conservând baza de resurse 
naturale și contribuind în același timp la 
prosperitatea comunităților rurale. 
Cercetarea și inovarea vor oferi opțiuni 
pentru integrarea obiectivelor agronomice 
și de mediu în producția durabilă și sisteme 
alimentare astfel: creșterea productivității 
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efect de seră (GES); reducerea scurgerilor 
de nutrienți din terenurile cultivate în 
mediile terestre și acvatice; scăderea 
dependenței de importurile de proteine de 
origine vegetală în Europa; mărirea 
nivelului biodiversității în sistemele de
producție primară.

și eficienței resurselor din agricultură; 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
(GES); reducerea scurgerilor de nutrienți 
din terenurile cultivate în mediile terestre și 
acvatice; scăderea dependenței de 
importurile de proteine de origine vegetală 
în Europa; mărirea biodiversității în 
sistemele și terenurile agricole, reciclarea 
nutrienților și a materiei organice și 
conservarea resurselor de apă și sol, 
îmbunătățind astfel capacitățile de 
adaptare ale fermierilor cu privire la 
schimbarea climatică și incertitudini.

Or. en

Amendamentul 671
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul necesar de cunoștințe, instrumente, 
servicii și inovații sunt necesare pentru a 
sprijini o agricultură și sisteme forestiere 
mai productive, mai eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și 
rezistente care să furnizeze cantități 
suficiente de alimente, hrană pentru 
animale, biomasă și alte materii prime, 
precum și servicii ecosistemice, 
contribuind în același timp la prosperitatea 
comunităților rurale. Cercetarea și inovarea 
vor oferi opțiuni pentru integrarea 
obiectivelor agronomice și de mediu în 
producția durabilă, astfel: creșterea 
productivității și eficienței resurselor din 
agricultură; reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră (GES); reducerea scurgerilor 
de nutrienți din terenurile cultivate în 
mediile terestre și acvatice; scăderea 
dependenței de importurile de proteine de 
origine vegetală în Europa; mărirea 
nivelului biodiversității în sistemele de 

Nivelul necesar de cunoștințe, instrumente, 
servicii și inovații sunt necesare pentru a 
sprijini o agricultură și sisteme forestiere 
mai productive, mai eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și 
rezistente care să furnizeze cantități 
suficiente de alimente, hrană pentru 
animale, biomasă și alte materii prime, 
precum și servicii ecosistemice, 
contribuind în același timp la prosperitatea 
comunităților rurale. Cercetarea și inovarea 
vor oferi opțiuni pentru integrarea 
obiectivelor agronomice și de mediu într-o 
producție mai durabilă, cum ar fi: 
ameliorarea potențialului genetic al 
plantelor de a se adapta mai bine la 
stresul biotic și abiotic; creșterea 
productivității și eficienței resurselor din 
agricultură; reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră (GES); sporirea eficienței 
utilizării substanțelor nutritive și a apei; 
scăderea dependenței de importurile de 
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producție primară. proteine de origine vegetală în Europa; 
mărirea nivelului biodiversității în 
sistemele de producție primară.

Or. en

Justificarea

„Astfel” se înlocuiește cu termenul „cum ar fi” pentru o exprimare mai puțin restrictivă, mai 
pozitivă și mai amplă.

Amendamentul 672
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul necesar de cunoștințe, instrumente, 
servicii și inovații sunt necesare pentru a 
sprijini o agricultură și sisteme forestiere 
mai productive, mai eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și 
rezistente care să furnizeze cantități 
suficiente de alimente, hrană pentru 
animale, biomasă și alte materii prime, 
precum și servicii ecosistemice, 
contribuind în același timp la prosperitatea 
comunităților rurale. Cercetarea și inovarea 
vor oferi opțiuni pentru integrarea 
obiectivelor agronomice și de mediu în 
producția durabilă, astfel: creșterea 
productivității și eficienței resurselor din 
agricultură; reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră (GES); reducerea scurgerilor 
de nutrienți din terenurile cultivate în 
mediile terestre și acvatice; scăderea 
dependenței de importurile de proteine de 
origine vegetală în Europa; mărirea 
nivelului biodiversității în sistemele de 
producție primară.

Nivelul necesar de cunoștințe, instrumente, 
servicii și inovații sunt necesare pentru a 
sprijini o agricultură și sisteme forestiere 
mai productive, mai eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și 
rezistente care să furnizeze cantități 
suficiente de alimente, hrană pentru 
animale, biomasă și alte materii prime, 
precum și servicii ecosistemice, în același 
timp contribuind la prosperitatea 
comunităților rurale, garantând sănătatea 
consumatorului și reducând impactul 
asupra mediului.. Cercetarea și inovarea 
vor oferi opțiuni pentru integrarea 
obiectivelor agronomice și de mediu în 
producția durabilă, astfel: creșterea 
productivității și eficienței resurselor din 
agricultură; reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră (GES); reducerea scurgerilor 
de nutrienți din terenurile cultivate în 
mediile terestre și acvatice; scăderea 
dependenței de importurile de proteine de 
origine vegetală în Europa; mărirea 
nivelului biodiversității în sistemele de 
producție primară.

Or. es
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Amendamentul 673
Kent Johansson, Fiona Hall

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul necesar de cunoștințe, instrumente, 
servicii și inovații sunt necesare pentru a 
sprijini o agricultură și sisteme forestiere 
mai productive, mai eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și 
rezistente care să furnizeze cantități 
suficiente de alimente, hrană pentru 
animale, biomasă și alte materii prime, 
precum și servicii ecosistemice, 
contribuind în același timp la prosperitatea 
comunităților rurale. Cercetarea și inovarea 
vor oferi opțiuni pentru integrarea 
obiectivelor agronomice și de mediu în 
producția durabilă, astfel: creșterea 
productivității și eficienței resurselor din 
agricultură; reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră (GES); reducerea scurgerilor 
de nutrienți din terenurile cultivate în 
mediile terestre și acvatice; scăderea 
dependenței de importurile de proteine de 
origine vegetală în Europa; mărirea 
nivelului biodiversității în sistemele de 
producție primară.

Nivelul necesar de cunoștințe, instrumente, 
servicii și inovații sunt necesare pentru a 
sprijini o agricultură și sisteme forestiere 
mai productive, mai eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor, care 
protejează resursele și rezistente care să 
furnizeze cantități suficiente de alimente, 
hrană pentru animale, biomasă și alte 
materii prime, precum și servicii 
ecosistemice, conservând baza de resurse 
naturale, biodiversitatea și contribuind în 
același timp la prosperitatea comunităților 
rurale. Cercetarea și inovarea vor oferi 
opțiuni pentru integrarea obiectivelor 
agronomice și de mediu în producția 
durabilă și sisteme alimentare astfel: 
creșterea productivității și eficienței 
resurselor din agricultură; reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră (GES); 
reducerea scurgerilor de nutrienți din 
terenurile cultivate în mediile terestre și 
acvatice; scăderea dependenței de 
importurile de proteine de origine vegetală 
în Europa; mărirea biodiversității în 
sistemele de producție primară.

Or. en

Amendamentul 674
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.1 – partea 
introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1.1. Creșterea eficienței producției și 
combaterea efectelor schimbărilor 
climatice, asigurând, în același timp,
durabilitatea și reziliența

2.1.1. Creșterea eficienței producției, a 
calității și siguranței alimentelor, a 
durabilității și a rezilienței, combătând 
efectele schimbărilor climatice

Or. en

Amendamentul 675
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.1 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1.1. Creșterea eficienței producției și 
combaterea efectelor schimbărilor 
climatice, asigurând, în același timp, 
durabilitatea și reziliența

2.1.1. Creșterea eficienței producției, a 
calității și a siguranței alimentelor și 
combaterea efectelor schimbărilor 
climatice, asigurând, în același timp, 
durabilitatea și reziliența

Or. en

Justificarea

Calitatea și siguranța alimentelor, care se referă, de exemplu, la sănătatea plantelor, la 
caracteristici senzoriale și nutriționale (vitamine, micronutrienți).

Amendamentul 676
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile vor consolida productivitatea, 
precum și capacitatea de adaptare a 
plantelor, animalelor și sistemelor de 

Activitățile vor consolida productivitatea, 
precum și capacitatea de adaptare a 
plantelor, animalelor și sistemelor de 
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producție, de a face față condițiilor 
meteorologice/de mediu în rapidă 
schimbare, în condițiile unor resurse 
naturale din ce în ce mai puține. Inovațiile 
rezultate din cercetare vor contribui la 
trecerea la un consum redus de energie și 
emisii scăzute și economie cu nivel scăzut 
de deșeuri, de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare cu produse alimentare și 
hrană pentru animale. Pe lângă contribuția 
la securitatea alimentară vor fi create noi 
oportunități pentru utilizarea biomasei și 
subproduselor din agricultură și silvicultură 
pentru o gamă largă de aplicații 
nealimentare.

producție, de a face față condițiilor 
meteorologice/de mediu în rapidă 
schimbare, în condițiile unor resurse 
naturale din ce în ce mai puține. Inovațiile 
rezultate din cercetare vor contribui la 
trecerea la un consum redus de energie și 
emisii scăzute și economie cu nivel scăzut 
de deșeuri, de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare cu produse alimentare și 
hrană pentru animale. Pe lângă contribuția 
la securitatea alimentară și sănătatea 
consumatorilor vor fi create noi 
oportunități pentru utilizarea biomasei și 
subproduselor din agricultură și silvicultură 
pentru o gamă largă de aplicații 
nealimentare.

Or. es

Amendamentul 677
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile vor consolida productivitatea, 
precum și capacitatea de adaptare a 
plantelor, animalelor și sistemelor de 
producție, de a face față condițiilor 
meteorologice/de mediu în rapidă 
schimbare, în condițiile unor resurse 
naturale din ce în ce mai puține. Inovațiile 
rezultate din cercetare vor contribui la 
trecerea la un consum redus de energie și 
emisii scăzute și economie cu nivel scăzut 
de deșeuri, de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare cu produse alimentare și 
hrană pentru animale. Pe lângă contribuția 
la securitatea alimentară vor fi create noi 
oportunități pentru utilizarea biomasei și 
subproduselor din agricultură și silvicultură 
pentru o gamă largă de aplicații 

Activitățile vor consolida productivitatea 
pe termen lung, precum și capacitatea de 
adaptare a plantelor, animalelor și 
sistemelor de producție, de a face față 
condițiilor meteorologice/de mediu în 
rapidă schimbare, în condițiile unor resurse 
naturale din ce în ce mai puține. Inovațiile 
rezultate din cercetare vor contribui la 
trecerea la un consum redus de energie, 
producție externă scăzută, emisii scăzute 
și economie cu nivel scăzut de deșeuri, de-
a lungul întregului lanț de aprovizionare cu 
produse alimentare și hrană pentru 
animale. Pe lângă contribuția la securitatea 
alimentară vor fi create noi oportunități 
pentru utilizarea biomasei și subproduselor 
din agricultură și silvicultură pentru o 
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nealimentare. gamă largă de aplicații nealimentare.

Or. en

Amendamentul 678
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi urmărite abordări multidisciplinare 
pentru a ameliora performanța plantelor, 
animalelor, micro-organismelor, asigurând, 
în același timp, utilizarea eficientă a 
resurselor (apă, substanțe nutritive, 
energie) și integritatea ecologică a zonelor 
rurale. Se va pune accentul pe sisteme de 
producție și pe practici agronomice
integrate și diverse, inclusiv pe utilizarea 
tehnologiilor de precizie și pe strategii de 
intensificare ecologică care să aducă 
beneficii atât agriculturii convenționale 
cât și agriculturii biologice. Ameliorarea 
genetică a plantelor și a animalelor pentru a 
obține caracteristici de adaptare și 
productivitate va avea nevoie de toate
abordările adecvate ale reproducției 
convenționale și moderne și de o mai bună 
utilizare a resurselor genetice. O atenție 
deosebită va fi acordată gestionării 
solurilor în exploatație pentru creșterea 
fertilității terenurilor ca bază pentru 
productivitatea recoltelor. Sănătatea 
animalelor și plantelor va fi promovată și 
vor fi dezvoltate în continuare măsuri 
integrate de combatere a 
bolilor/dăunătorilor. Strategii de eradicare 
a bolilor animalelor, inclusiv zoonozele, 
vor fi abordate odată cu cercetările în 
domeniul rezistenței antimicrobiene. 
Studierea efectelor practicilor privind 
bunăstarea animalelor va contribui la 
abordarea preocupărilor societale. 

Vor fi urmărite abordări multidisciplinare
și transdisciplinare utilizând expertiza și 
experiența actorilor împreună cu întregul 
lanț de aprovizionare pentru a ameliora 
performanța plantelor, animalelor, 
microorganismelor, asigurând, în același 
timp, utilizarea eficientă a resurselor (apă, 
substanțe nutritive, energie) și integritatea 
și vitalitatea ecologică a zonelor rurale. Se 
va pune accentul pe sisteme de producție și 
pe practici agronomice ecologico-
economice integrate și diverse, 
Ameliorarea genetică a plantelor și a 
animalelor pentru a obține caracteristici de 
adaptare și productivitate va avea nevoie 
de abordările durabile ale reproducției 
convenționale și moderne și de o mai bună 
conservare a resurselor genetice, pentru 
adaptarea la resurse deficitare, utilizarea 
redusă a pesticidelor și condițiile de 
mediu locale. O atenție deosebită va fi 
acordată gestionării solurilor în exploatație 
pentru creșterea fertilității terenurilor ca 
bază pentru productivitatea recoltelor. 
Sănătatea animalelor și plantelor va fi 
promovată și vor fi dezvoltate în 
continuare măsuri biologice de combatere. 
Strategii de eradicare a bolilor animalelor, 
inclusiv zoonozele, vor fi abordate, precum 
și o abordare integrată în domeniul 
rezistenței antimicrobiene legată de un 
sistem de producție a produselor de 
origine animală cu densitate maximă. 
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Domeniile enumerate mai sus vor fi 
susținute de mai multe cercetări 
fundamentale pentru a adresa întrebări 
biologice relevante, precum și pentru a 
sprijini elaborarea și punerea în aplicare a 
politicilor Uniunii.

Studierea efectelor practicilor privind 
bunăstarea animalelor va contribui la 
abordarea preocupărilor societale. 
Domeniile enumerate mai sus vor fi 
susținute de mai multe cercetări 
fundamentale pentru a adresa întrebări 
biologice relevante, precum și pentru a 
sprijini elaborarea și punerea în aplicare a 
politicilor Uniunii. Orice sistem de 
producție care degradează baza de resurse 
naturale a sistemului nu va fi durabil, nici 
productiv pe termen lung și, prin urmare, 
va fi necompetitiv.

Or. en

Amendamentul 679
Corinne Lepage

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi urmărite abordări multidisciplinare 
pentru a ameliora performanța plantelor, 
animalelor, micro-organismelor, asigurând, 
în același timp, utilizarea eficientă a 
resurselor (apă, substanțe nutritive, 
energie) și integritatea ecologică a zonelor 
rurale. Se va pune accentul pe sisteme de 
producție și pe practici agronomice 
integrate și diverse, inclusiv pe utilizarea 
tehnologiilor de precizie și pe strategii de 
intensificare ecologică care să aducă 
beneficii atât agriculturii convenționale cât 
și agriculturii biologice. Ameliorarea 
genetică a plantelor și a animalelor pentru a 
obține caracteristici de adaptare și 
productivitate va avea nevoie de toate 
abordările adecvate ale reproducției 
convenționale și moderne și de o mai bună 
utilizare a resurselor genetice. O atenție 
deosebită va fi acordată gestionării 
solurilor în exploatație pentru creșterea 
fertilității terenurilor ca bază pentru 

Vor fi urmărite abordări multidisciplinare 
și transdisciplinare utilizând expertiza și 
experiența actorilor de-a lungul 
întregului lanț de aprovizionare pentru a 
ameliora performanța plantelor, animalelor, 
microorganismelor, asigurând, în același 
timp, utilizarea eficientă a resurselor (apă, 
substanțe nutritive, energie) și integritatea 
și vitalitatea ecologică a zonelor rurale. Se 
va pune accentul pe sisteme de producție și 
pe practici agronomice integrate și diverse, 
inclusiv pe utilizarea tehnologiilor de 
precizie, metode agricole agro-ecologice și
organice și pe strategii de intensificare 
ecologică care să aducă beneficii atât 
agriculturii convenționale, cât și 
agriculturii biologice. Ameliorarea 
genetică a plantelor și a animalelor pentru a 
obține caracteristici de adaptare și 
productivitate va avea nevoie de abordările 
durabile ale reproducției convenționale și 
moderne și de o mai bună utilizare a 
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productivitatea recoltelor. Sănătatea 
animalelor și plantelor va fi promovată și 
vor fi dezvoltate în continuare măsuri 
integrate de combatere a 
bolilor/dăunătorilor. Strategii de eradicare 
a bolilor animalelor, inclusiv zoonozele, 
vor fi abordate odată cu cercetările în 
domeniul rezistenței antimicrobiene. 
Studierea efectelor practicilor privind 
bunăstarea animalelor va contribui la 
abordarea preocupărilor societale. 
Domeniile enumerate mai sus vor fi 
susținute de mai multe cercetări 
fundamentale pentru a adresa întrebări 
biologice relevante, precum și pentru a 
sprijini elaborarea și punerea în aplicare a 
politicilor Uniunii.

resurselor genetice, pentru adaptarea la 
resurse deficitare, utilizarea redusă a 
pesticidelor și condițiile de mediu locale.
O atenție deosebită va fi acordată 
gestionării solurilor în exploatație pentru 
creșterea fertilității terenurilor ca bază 
pentru productivitatea recoltelor. Sănătatea 
animalelor și plantelor va fi promovată și 
vor fi dezvoltate în continuare măsuri 
integrate de combatere a 
bolilor/dăunătorilor. Strategii de eradicare 
a bolilor animalelor, inclusiv zoonozele, 
vor fi abordate odată cu cercetările în 
domeniul rezistenței antimicrobiene. 
Studierea efectelor practicilor privind 
bunăstarea animalelor va contribui la 
abordarea preocupărilor societale. 
Domeniile enumerate mai sus vor fi 
susținute de mai multe cercetări 
fundamentale pentru a adresa întrebări 
biologice relevante, precum și pentru a 
sprijini elaborarea și punerea în aplicare a 
politicilor Uniunii.

Or. en

Amendamentul 680
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi urmărite abordări multidisciplinare 
pentru a ameliora performanța plantelor, 
animalelor, micro-organismelor, asigurând, 
în același timp, utilizarea eficientă a 
resurselor (apă, substanțe nutritive, 
energie) și integritatea ecologică a zonelor 
rurale. Se va pune accentul pe sisteme de 
producție și pe practici agronomice 
integrate și diverse, inclusiv pe utilizarea 
tehnologiilor de precizie și pe strategii de 
intensificare ecologică care să aducă 
beneficii atât agriculturii convenționale 

Vor fi urmărite abordări multidisciplinare 
pentru a ameliora performanța plantelor, 
animalelor, microorganismelor, asigurând, 
în același timp, utilizarea eficientă a 
resurselor (apă, substanțe nutritive, 
energie) și integritatea ecologică a zonelor 
rurale. Se va pune accentul pe sisteme de 
producție integrate și diverse și pe practici 
agronomice inovatoare, inclusiv pe 
utilizarea tehnologiilor de precizie și pe 
strategii de intensificare ecologică care să 
aducă beneficii tuturor tipurilor de 
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cât și agriculturii biologice. Ameliorarea 
genetică a plantelor și a animalelor pentru a 
obține caracteristici de adaptare și 
productivitate va avea nevoie de toate 
abordările adecvate ale reproducției 
convenționale și moderne și de o mai bună 
utilizare a resurselor genetice. O atenție 
deosebită va fi acordată gestionării 
solurilor în exploatație pentru creșterea 
fertilității terenurilor ca bază pentru 
productivitatea recoltelor. Sănătatea 
animalelor și plantelor va fi promovată și 
vor fi dezvoltate în continuare măsuri 
integrate de combatere a 
bolilor/dăunătorilor. Strategii de eradicare 
a bolilor animalelor, inclusiv zoonozele, 
vor fi abordate odată cu cercetările în 
domeniul rezistenței antimicrobiene. 
Studierea efectelor practicilor privind 
bunăstarea animalelor va contribui la 
abordarea preocupărilor societale. 
Domeniile enumerate mai sus vor fi 
susținute de mai multe cercetări 
fundamentale pentru a adresa întrebări 
biologice relevante, precum și pentru a 
sprijini elaborarea și punerea în aplicare 
a politicilor Uniunii.

agricultură. Ameliorarea genetică a 
plantelor și a animalelor pentru a obține 
caracteristici de adaptare și productivitate 
va avea nevoie de toate tehnologiile 
disponibile ale reproducției convenționale 
și moderne și de o mai bună utilizare a 
resurselor genetice, prin deschiderea de 
căi pentru producția de produse noi și 
diversificate (produse alimentare, hrană 
pentru animale, materiale, energie), care 
răspund cererii crescânde de sisteme de 
livrare la distanțe scurte, cu emisii reduse 
de dioxid de carbon. O atenție deosebită va 
fi acordată gestionării solurilor în 
exploatație pentru creșterea fertilității 
terenurilor ca bază pentru productivitatea 
recoltelor. Sănătatea animalelor și plantelor 
va fi promovată și vor fi dezvoltate în 
continuare măsuri integrate de combatere a 
bolilor/dăunătorilor. Strategii de eradicare 
a bolilor animalelor, inclusiv zoonozele, 
vor fi abordate odată cu cercetările în 
domeniul rezistenței antimicrobiene. 
Studierea efectelor practicilor privind 
bunăstarea animalelor va contribui la 
abordarea preocupărilor societale. 
Domeniile enumerate mai sus vor fi 
susținute de mai multe cercetări 
fundamentale pentru a adresa întrebări 
biologice relevante și care în plus 
contribuie la rolul de lider al Europei în 
inițiativele de la nivel mondial.

Or. en

Amendamentul 681
Kent Johansson, Fiona Hall

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi urmărite abordări multidisciplinare 
pentru a ameliora performanța plantelor, 
animalelor, micro-organismelor, asigurând, 

Vor fi urmărite abordări multidisciplinare 
utilizând expertiza și experiența actorilor 
de-a lungul întregului lanț de 
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în același timp, utilizarea eficientă a 
resurselor (apă, substanțe nutritive, 
energie) și integritatea ecologică a zonelor 
rurale. Se va pune accentul pe sisteme de 
producție și pe practici agronomice 
integrate și diverse, inclusiv pe utilizarea 
tehnologiilor de precizie și pe strategii de 
intensificare ecologică care să aducă 
beneficii atât agriculturii convenționale cât 
și agriculturii biologice. Ameliorarea 
genetică a plantelor și a animalelor pentru a 
obține caracteristici de adaptare și 
productivitate va avea nevoie de toate 
abordările adecvate ale reproducției 
convenționale și moderne și de o mai bună 
utilizare a resurselor genetice. O atenție 
deosebită va fi acordată gestionării 
solurilor în exploatație pentru creșterea 
fertilității terenurilor ca bază pentru 
productivitatea recoltelor. Sănătatea 
animalelor și plantelor va fi promovată și 
vor fi dezvoltate în continuare măsuri 
integrate de combatere a 
bolilor/dăunătorilor. Strategii de eradicare 
a bolilor animalelor, inclusiv zoonozele, 
vor fi abordate odată cu cercetările în 
domeniul rezistenței antimicrobiene. 
Studierea efectelor practicilor privind 
bunăstarea animalelor va contribui la 
abordarea preocupărilor societale. 
Domeniile enumerate mai sus vor fi 
susținute de mai multe cercetări 
fundamentale pentru a adresa întrebări 
biologice relevante, precum și pentru a 
sprijini elaborarea și punerea în aplicare a 
politicilor Uniunii.

aprovizionare pentru a ameliora 
performanța plantelor, animalelor, 
microorganismelor, asigurând, în același 
timp, utilizarea eficientă a resurselor (apă, 
substanțe nutritive, energie) și integritatea 
și vitalitatea ecologică a zonelor rurale. Se 
va pune accentul pe sisteme de producție și 
pe practici agronomice integrate și diverse, 
inclusiv pe utilizarea tehnologiilor de 
precizie, pe metode agricole ecologice și
organice și pe strategii de intensificare 
ecologică care să aducă beneficii atât 
agriculturii convenționale, cât și 
agriculturii biologice. Ameliorarea 
genetică a plantelor și a animalelor pentru a 
obține caracteristici de adaptare și 
productivitate va avea nevoie de abordările 
durabile ale reproducției convenționale și 
moderne și de o mai bună utilizare a 
resurselor genetice, pentru adaptarea la 
resurse deficitare, utilizarea redusă a 
pesticidelor și condițiile de mediu locale.
O atenție deosebită va fi acordată 
gestionării solurilor în exploatație pentru 
creșterea fertilității terenurilor ca bază 
pentru productivitatea recoltelor. Sănătatea 
animalelor și plantelor va fi promovată și 
vor fi dezvoltate în continuare măsuri 
integrate de combatere a 
bolilor/dăunătorilor. Strategii de eradicare 
a bolilor animalelor, inclusiv zoonozele, 
vor fi abordate odată cu cercetările în 
domeniul rezistenței antimicrobiene. 
Studierea efectelor practicilor privind 
bunăstarea animalelor va contribui la 
abordarea preocupărilor societale. 
Domeniile enumerate mai sus vor fi 
susținute de mai multe cercetări 
fundamentale pentru a adresa întrebări 
biologice relevante, precum și pentru a 
sprijini elaborarea și punerea în aplicare a 
politicilor Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 682
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi urmărite abordări multidisciplinare 
pentru a ameliora performanța plantelor, 
animalelor, micro-organismelor, asigurând, 
în același timp, utilizarea eficientă a 
resurselor (apă, substanțe nutritive, 
energie) și integritatea ecologică a zonelor 
rurale. Se va pune accentul pe sisteme de 
producție și pe practici agronomice 
integrate și diverse, inclusiv pe utilizarea 
tehnologiilor de precizie și pe strategii de 
intensificare ecologică care să aducă 
beneficii atât agriculturii convenționale cât 
și agriculturii biologice. Ameliorarea 
genetică a plantelor și a animalelor pentru a 
obține caracteristici de adaptare și 
productivitate va avea nevoie de toate 
abordările adecvate ale reproducției 
convenționale și moderne și de o mai bună 
utilizare a resurselor genetice. O atenție 
deosebită va fi acordată gestionării 
solurilor în exploatație pentru creșterea 
fertilității terenurilor ca bază pentru 
productivitatea recoltelor. Sănătatea 
animalelor și plantelor va fi promovată și 
vor fi dezvoltate în continuare măsuri 
integrate de combatere a 
bolilor/dăunătorilor. Strategii de eradicare 
a bolilor animalelor, inclusiv zoonozele, 
vor fi abordate odată cu cercetările în 
domeniul rezistenței antimicrobiene. 
Studierea efectelor practicilor privind 
bunăstarea animalelor va contribui la 
abordarea preocupărilor societale. 
Domeniile enumerate mai sus vor fi 
susținute de mai multe cercetări 
fundamentale pentru a adresa întrebări 
biologice relevante, precum și pentru a 
sprijini elaborarea și punerea în aplicare a 
politicilor Uniunii.

Vor fi urmărite abordări multidisciplinare 
pentru a ameliora performanța plantelor, 
animalelor, microorganismelor, asigurând, 
în același timp, utilizarea eficientă a 
resurselor (apă, substanțe nutritive, 
energie) și integritatea ecologică a zonelor 
rurale. Se va pune accentul pe sisteme de 
producție și pe practici agronomice 
integrate și diverse, inclusiv pe utilizarea 
tehnologiilor de precizie și pe strategii de 
intensificare ecologică care să aducă 
beneficii atât agriculturii convenționale, cât 
și agriculturii biologice. Ameliorarea 
genetică a plantelor și a animalelor pentru a 
obține caracteristici de adaptare și 
productivitate va avea nevoie de toate 
abordările adecvate ale reproducției 
convenționale și moderne și de o mai bună 
utilizare a resurselor genetice. O atenție 
deosebită va fi acordată gestionării 
solurilor în exploatație pentru creșterea 
fertilității terenurilor ca bază pentru 
productivitatea recoltelor și reducerii 
pierderilor de resurse de teren, de apă de 
suprafață și subterane. Sănătatea 
animalelor și plantelor va fi promovată și 
vor fi dezvoltate în continuare măsuri 
integrate de combatere a 
bolilor/dăunătorilor. Strategii de eradicare 
a bolilor animalelor, inclusiv zoonozele, 
vor fi abordate odată cu cercetările în 
domeniul rezistenței antimicrobiene. 
Studierea efectelor practicilor privind 
bunăstarea animalelor va contribui la 
abordarea preocupărilor societale. 
Domeniile enumerate mai sus vor fi 
susținute de mai multe cercetări 
fundamentale pentru a adresa întrebări 
biologice relevante, precum și pentru a 
sprijini elaborarea și punerea în aplicare a 
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politicilor Uniunii.

Or. en

Amendamentul 683
Marisa Matias

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi urmărite abordări multidisciplinare 
pentru a ameliora performanța plantelor, 
animalelor, micro-organismelor, asigurând, 
în același timp, utilizarea eficientă a 
resurselor (apă, substanțe nutritive, 
energie) și integritatea ecologică a zonelor 
rurale. Se va pune accentul pe sisteme de 
producție și pe practici agronomice 
integrate și diverse, inclusiv pe utilizarea 
tehnologiilor de precizie și pe strategii de 
intensificare ecologică care să aducă 
beneficii atât agriculturii convenționale cât 
și agriculturii biologice. Ameliorarea 
genetică a plantelor și a animalelor pentru a 
obține caracteristici de adaptare și 
productivitate va avea nevoie de toate 
abordările adecvate ale reproducției 
convenționale și moderne și de o mai bună 
utilizare a resurselor genetice. O atenție 
deosebită va fi acordată gestionării 
solurilor în exploatație pentru creșterea 
fertilității terenurilor ca bază pentru 
productivitatea recoltelor. Sănătatea 
animalelor și plantelor va fi promovată și 
vor fi dezvoltate în continuare măsuri 
integrate de combatere a 
bolilor/dăunătorilor. Strategii de eradicare 
a bolilor animalelor, inclusiv zoonozele, 
vor fi abordate odată cu cercetările în 
domeniul rezistenței antimicrobiene. 
Studierea efectelor practicilor privind 
bunăstarea animalelor va contribui la 
abordarea preocupărilor societale. 
Domeniile enumerate mai sus vor fi 

Vor fi urmărite abordări multidisciplinare 
și transdisciplinare utilizând expertiza și 
experiența actorilor de-a lungul 
întregului lanț de aprovizionare pentru a 
ameliora performanța plantelor, animalelor, 
microorganismelor, asigurând, în același 
timp, utilizarea eficientă a resurselor (apă, 
substanțe nutritive, energie) și integritatea 
și vitalitatea ecologică a zonelor rurale. Se 
va pune accentul pe sisteme de producție și 
pe practici agronomice integrate și diverse, 
inclusiv pe utilizarea tehnologiilor de 
precizie, pe metode agricole ecologice și
organice și pe strategii de intensificare 
ecologică care să aducă beneficii atât 
agriculturii convenționale, cât și 
agriculturii biologice. Ameliorarea 
genetică a plantelor și a animalelor pentru a 
obține caracteristici de adaptare și 
productivitate va avea nevoie de toate 
abordările adecvate ale reproducției 
convenționale și moderne și de o mai bună 
utilizare a resurselor genetice. O atenție 
deosebită va fi acordată gestionării 
solurilor în exploatație pentru creșterea 
fertilității terenurilor ca bază pentru 
productivitatea recoltelor. Sănătatea 
animalelor și plantelor va fi promovată și 
vor fi dezvoltate în continuare măsuri 
integrate de combatere a 
bolilor/dăunătorilor. Strategii de eradicare 
a bolilor animalelor, inclusiv zoonozele, 
vor fi abordate odată cu cercetările în 
domeniul rezistenței antimicrobiene. 
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susținute de mai multe cercetări 
fundamentale pentru a adresa întrebări 
biologice relevante, precum și pentru a 
sprijini elaborarea și punerea în aplicare a 
politicilor Uniunii.

Studierea efectelor practicilor privind 
bunăstarea animalelor va contribui la 
abordarea preocupărilor societale. 
Domeniile enumerate mai sus vor fi 
susținute de mai multe cercetări 
fundamentale pentru a adresa întrebări 
biologice relevante, precum și pentru a 
sprijini elaborarea și punerea în aplicare a 
politicilor Uniunii.

Or. en

Amendamentul 684
Henri Weber

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi urmărite abordări multidisciplinare 
pentru a ameliora performanța plantelor, 
animalelor, micro-organismelor, asigurând, 
în același timp, utilizarea eficientă a 
resurselor (apă, substanțe nutritive, 
energie) și integritatea ecologică a zonelor 
rurale. Se va pune accentul pe sisteme de 
producție și pe practici agronomice 
integrate și diverse, inclusiv pe utilizarea 
tehnologiilor de precizie și pe strategii de 
intensificare ecologică care să aducă 
beneficii atât agriculturii convenționale cât 
și agriculturii biologice. Ameliorarea 
genetică a plantelor și a animalelor pentru a 
obține caracteristici de adaptare și 
productivitate va avea nevoie de toate 
abordările adecvate ale reproducției 
convenționale și moderne și de o mai bună 
utilizare a resurselor genetice. O atenție 
deosebită va fi acordată gestionării 
solurilor în exploatație pentru creșterea 
fertilității terenurilor ca bază pentru 
productivitatea recoltelor. Sănătatea 
animalelor și plantelor va fi promovată și 
vor fi dezvoltate în continuare măsuri 
integrate de combatere a 

Vor fi urmărite abordări multidisciplinare 
pentru a ameliora performanța plantelor, 
animalelor și microorganismelor, 
asigurând, în același timp, utilizarea 
eficientă a resurselor (apă, substanțe 
nutritive, energie), calitatea producției și 
integritatea ecologică a zonelor rurale. Se 
va pune accentul pe sisteme de producție și 
pe practici agronomice integrate și diverse, 
inclusiv pe utilizarea tehnologiilor de 
precizie și pe strategii de intensificare 
ecologică care să aducă beneficii atât 
agriculturii convenționale, cât și 
agriculturii biologice. Ameliorarea 
genetică a plantelor și a animalelor pentru a 
obține caracteristici de adaptare și 
productivitate va avea nevoie de toate 
abordările adecvate ale reproducției 
convenționale și moderne și de o mai bună 
utilizare a resurselor genetice. O atenție 
deosebită va fi acordată gestionării 
solurilor în exploatație pentru creșterea 
fertilității terenurilor ca bază pentru 
productivitatea recoltelor. Sănătatea 
animalelor și plantelor va fi promovată și 
vor fi dezvoltate în continuare măsuri 
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bolilor/dăunătorilor. Strategii de eradicare 
a bolilor animalelor, inclusiv zoonozele, 
vor fi abordate odată cu cercetările în 
domeniul rezistenței antimicrobiene. 
Studierea efectelor practicilor privind 
bunăstarea animalelor va contribui la 
abordarea preocupărilor societale. 
Domeniile enumerate mai sus vor fi 
susținute de mai multe cercetări 
fundamentale pentru a adresa întrebări 
biologice relevante, precum și pentru a 
sprijini elaborarea și punerea în aplicare a 
politicilor Uniunii.

integrate de combatere a 
bolilor/dăunătorilor. Strategii de eradicare 
a bolilor animalelor, inclusiv zoonozele, 
vor fi abordate odată cu cercetările în 
domeniul rezistenței antimicrobiene. 
Studierea efectelor practicilor privind 
bunăstarea animalelor va contribui la 
abordarea preocupărilor societale. 
Domeniile enumerate mai sus vor fi 
susținute de mai multe cercetări 
fundamentale pentru a adresa întrebări 
biologice relevante, precum și pentru a 
sprijini elaborarea și punerea în aplicare a 
politicilor Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 685
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1.2. Furnizarea de servicii ecosistemice 
și de bunuri publice

2.1.2. Consolidarea multifuncționalității 
agriculturii, inclusiv a serviciilor
ecosistemice și a bunurilor publice

Or. en

Amendamentul 686
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1.2. Furnizarea de servicii ecosistemice
și de bunuri publice

2.1.2. Consolidarea multifuncționalității 
agriculturii, inclusiv a serviciilor și a 
bunurilor publice
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Or. en

Justificare

Multifuncționalitatea ca o abordare cuprinzătoare care să combine utilizarea agriculturii cu 
serviciile ecosistemice; pentru concordanță cu politica agricolă comună și cu programele de 
cercetare.

Amendamentul 687
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agricultura și silvicultura sunt sisteme 
unice care furnizează produse comerciale, 
dar și bunuri publice societale dintr-o gamă 
mai largă (inclusiv valori culturale și de 
divertisment) și servicii ecologice 
importante, cum ar fi biodiversitatea 
funcțională și in situ, polenizarea, 
redistribuirea apei, peisajul, reducerea 
eroziunii și captarea carbonului/reducerea 
efectelor emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Activitățile de cercetare vor sprijini 
asigurarea acestor bunuri și servicii 
publice, prin furnizarea de soluții de 
gestionare, instrumente de asistență 
decizională și evaluarea valorii 
necomerciale a acestora. Chestiuni 
specifice care trebuie abordate includ 
identificarea sistemelor de 
agricultură/silvicultură și modelele de 
peisaj care pot atinge aceste obiective. 
Trecerea la o gestionare activă a sistemelor 
agricole – inclusiv utilizarea de tehnologii 
și schimbarea practicilor – va spori 
capacitatea de reducere a efectelor 
emisiilor de GES și capacitatea de adaptare 
a sectorului agriculturii la efectele negative 
ale schimbărilor climatice.

Agricultura și silvicultura sunt sisteme 
unice care furnizează produse comerciale, 
dar și bunuri publice societale dintr-o gamă 
mai largă (inclusiv valori culturale și de 
divertisment) și servicii ecologice 
esențiale, în prezent nerăsplătite de piață,
ca de exemplu: biodiversitatea funcțională 
și in situ, polenizarea, disponibilitatea 
calității și redistribuirea apei, peisajul 
agricol și forestier, funcționalitatea 
solului, reducerea eroziunii și captarea 
carbonului, stabilitatea climatului,
reducerea efectelor emisiilor de gaze cu 
efect de seră, calitatea aerului, rezistența 
la inundații, secetă și incendiu. Niciun 
sistem care generează belșug nu poate fi 
competitiv dacă degradează bazele 
resurselor sale, de aici necesitatea de a 
dezvolta sisteme cu adevărat durabile de 
exploatare a proceselor naturale.
Activitățile de cercetare vor sprijini 
asigurarea acestor bunuri și servicii 
publice, prin furnizarea de soluții de 
gestionare, instrumente de asistență 
decizională și evaluarea valorii 
necomerciale a acestora. Chestiuni 
specifice care trebuie abordate includ 
identificarea și dezvoltarea unor sisteme 
diverse de agricultură/silvicultură și 
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modelele de peisaj care pot atinge aceste 
obiective. Trecerea la o gestionare activă a 
sistemelor agricole – inclusiv utilizarea de 
tehnologii și schimbarea practicilor – va 
spori capacitatea de reducere a efectelor 
emisiilor de GES și capacitatea de adaptare 
a sectorului agriculturii la efectele negative 
ale schimbărilor climatice.

Or. en

Amendamentul 688
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agricultura și silvicultura sunt sisteme 
unice care furnizează produse comerciale, 
dar și bunuri publice societale dintr-o gamă 
mai largă (inclusiv valori culturale și de 
divertisment) și servicii ecologice 
importante, cum ar fi biodiversitatea 
funcțională și in situ, polenizarea, 
redistribuirea apei, peisajul, reducerea 
eroziunii și captarea carbonului/reducerea 
efectelor emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Activitățile de cercetare vor sprijini 
asigurarea acestor bunuri și servicii 
publice, prin furnizarea de soluții de 
gestionare, instrumente de asistență 
decizională și evaluarea valorii 
necomerciale a acestora. Chestiuni 
specifice care trebuie abordate includ 
identificarea sistemelor de 
agricultură/silvicultură și modelele de 
peisaj care pot atinge aceste obiective. 
Trecerea la o gestionare activă a sistemelor 
agricole – inclusiv utilizarea de tehnologii 
și schimbarea practicilor – va spori 
capacitatea de reducere a efectelor 
emisiilor de GES și capacitatea de adaptare 
a sectorului agriculturii la efectele negative 

Agricultura și silvicultura sunt sisteme 
unice care furnizează produse comerciale, 
dar și bunuri publice societale dintr-o gamă 
mai largă (inclusiv valori culturale și de 
divertisment) și servicii ecologice 
importante, cum ar fi biodiversitatea 
funcțională și in situ, polenizarea, 
redistribuirea apei, peisajul, reducerea 
eroziunii și captarea carbonului/reducerea 
efectelor emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Activitățile de cercetare vor sprijini 
asigurarea acestor bunuri și servicii 
publice, prin furnizarea de soluții de 
gestionare, instrumente de asistență 
decizională și evaluarea valorii 
necomerciale a acestora. Chestiuni 
specifice care trebuie abordate includ 
identificarea sistemelor de 
agricultură/silvicultură și modelele de 
peisaj care pot atinge aceste obiective. Vor 
fi abordate evaluarea socioeconomică și 
comparativă a sistemelor de 
agricultură/silvicultură și performanța 
acestora în ceea ce privește durabilitatea. 
Trecerea la o gestionare activă a sistemelor 
agricole – inclusiv utilizarea de tehnologii 
și schimbarea practicilor – va spori 
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ale schimbărilor climatice. capacitatea de reducere a efectelor 
emisiilor de GES și capacitatea de adaptare 
a sectorului agriculturii la efectele negative 
ale schimbărilor climatice.

Or. en

Justificare

Cercetarea socioeconomică cu privire la sistemele de agricultură/silvicultură trebuie să fie 
parte integrantă din cercetarea aspectelor multifuncționale ale agriculturii și ar trebui să fie 
abordată pentru a sprijini trecerea la o gestionare activă a sistemelor agricole.

Amendamentul 689
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agricultura și silvicultura sunt sisteme 
unice care furnizează produse comerciale, 
dar și bunuri publice societale dintr-o gamă 
mai largă (inclusiv valori culturale și de 
divertisment) și servicii ecologice 
importante, cum ar fi biodiversitatea 
funcțională și in situ, polenizarea, 
redistribuirea apei, peisajul, reducerea 
eroziunii și captarea carbonului/reducerea 
efectelor emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Activitățile de cercetare vor sprijini 
asigurarea acestor bunuri și servicii 
publice, prin furnizarea de soluții de 
gestionare, instrumente de asistență 
decizională și evaluarea valorii 
necomerciale a acestora. Chestiuni 
specifice care trebuie abordate includ 
identificarea sistemelor de 
agricultură/silvicultură și modelele de 
peisaj care pot atinge aceste obiective. 
Trecerea la o gestionare activă a sistemelor 
agricole – inclusiv utilizarea de tehnologii 
și schimbarea practicilor – va spori 
capacitatea de reducere a efectelor 
emisiilor de GES și capacitatea de adaptare 

Agricultura și silvicultura sunt sisteme 
unice care furnizează produse comerciale, 
dar și bunuri publice societale dintr-o gamă 
mai largă (inclusiv valori culturale și de 
divertisment) și servicii ecologice 
importante, cum ar fi biodiversitatea 
funcțională și in situ, polenizarea, 
redistribuirea apei, peisajul, reducerea 
eroziunii și captarea carbonului/reducerea 
efectelor emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Activitățile de cercetare vor sprijini 
asigurarea acestor bunuri și servicii 
publice, prin furnizarea de soluții de 
gestionare, instrumente de asistență 
decizională și evaluarea valorii 
necomerciale a acestora. Chestiuni 
specifice care trebuie abordate includ 
identificarea sistemelor de 
agricultură/silvicultură și modelele de 
peisaj care pot atinge aceste obiective. Vor 
fi abordate evaluarea socioeconomică și 
comparativă a sistemelor de 
agricultură/silvicultură și performanța 
acestora în ceea ce privește durabilitatea.
Trecerea la o gestionare activă a sistemelor 
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a sectorului agriculturii la efectele negative 
ale schimbărilor climatice.

agricole – inclusiv utilizarea de tehnologii 
și schimbarea practicilor – va spori 
capacitatea de reducere a efectelor 
emisiilor de GES și capacitatea de adaptare 
a sectorului agriculturii la efectele negative 
ale schimbărilor climatice. De exemplu, 
biotehnologia poate îmbunătăți utilizarea 
eficientă a resurselor agricole și forestiere 
europene existente printr-o mai bună 
înțelegere a sistemelor biologice și oferind 
o gamă largă de instrumente pentru a 
crește durabilitatea și productivitatea 
agriculturii și silviculturii. Biotehnologia 
asigură, de asemenea, cantități suficiente 
de hrană și furaje, esențiale având în 
vedere turbulențele trecute și viitoare de 
pe piețele mondiale. Combinarea 
avantajelor diferitelor tehnologii agricole 
ar trebui încurajată pentru a realiza un 
beneficiu real pentru sănătatea umană și 
pentru mediu.

Or. en

Amendamentul 690
Corinne Lepage

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agricultura și silvicultura sunt sisteme 
unice care furnizează produse comerciale, 
dar și bunuri publice societale dintr-o 
gamă mai largă (inclusiv valori culturale 
și de divertisment) și servicii ecologice 
importante, cum ar fi biodiversitatea 
funcțională și in situ, polenizarea, 
redistribuirea apei, peisajul, reducerea 
eroziunii și captarea carbonului/reducerea 
efectelor emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Activitățile de cercetare vor sprijini 
asigurarea acestor bunuri și servicii 
publice, prin furnizarea de soluții de 
gestionare, instrumente de asistență 

Agricultura și silvicultura sunt sisteme 
unice care furnizează produse comerciale, 
dar și care fac parte dintr-o abordare 
nonprofit, care furnizează o serie mai 
largă de bunuri publice societale (inclusiv 
valori culturale și de divertisment) și 
servicii ecologice importante, cum ar fi 
biodiversitatea funcțională și in situ, 
polenizarea, redistribuirea apei, peisajul, 
reducerea eroziunii și captarea 
carbonului/reducerea efectelor emisiilor de 
gaze cu efect de seră. Activitățile de 
cercetare vor sprijini asigurarea acestor 
bunuri și servicii publice, prin furnizarea 
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decizională și evaluarea valorii 
necomerciale a acestora. Chestiuni 
specifice care trebuie abordate includ 
identificarea sistemelor de 
agricultură/silvicultură și modelele de 
peisaj care pot atinge aceste obiective. 
Trecerea la o gestionare activă a sistemelor 
agricole – inclusiv utilizarea de tehnologii 
și schimbarea practicilor – va spori 
capacitatea de reducere a efectelor 
emisiilor de GES și capacitatea de adaptare 
a sectorului agriculturii la efectele negative 
ale schimbărilor climatice.

de soluții de gestionare, instrumente de 
asistență decizională și evaluarea valorii 
necomerciale a acestora. Chestiuni 
specifice care trebuie abordate includ 
identificarea sistemelor de 
agricultură/silvicultură și modelele de 
peisaj care pot atinge aceste obiective. 
Trecerea la o gestionare activă a sistemelor 
agricole – inclusiv utilizarea de tehnologii 
și schimbarea practicilor – va spori 
capacitatea de reducere a efectelor 
emisiilor de GES și capacitatea de adaptare 
a sectorului agriculturii la efectele negative 
ale schimbărilor climatice. Se va acorda 
atenție în special sistemelor necomerciale 
locale de producție a alimentelor, de 
exemplu grădinile urbane.

Or. fr

Amendamentul 691
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agricultura și silvicultura sunt sisteme 
unice care furnizează produse comerciale, 
dar și bunuri publice societale dintr-o gamă 
mai largă (inclusiv valori culturale și de 
divertisment) și servicii ecologice 
importante, cum ar fi biodiversitatea 
funcțională și in situ, polenizarea, 
redistribuirea apei, peisajul, reducerea 
eroziunii și captarea carbonului/reducerea 
efectelor emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Activitățile de cercetare vor sprijini 
asigurarea acestor bunuri și servicii 
publice, prin furnizarea de soluții de 
gestionare, instrumente de asistență 
decizională și evaluarea valorii 
necomerciale a acestora. Chestiuni 
specifice care trebuie abordate includ 
identificarea sistemelor de 

Agricultura și silvicultura sunt sisteme 
unice care furnizează produse comerciale, 
dar și bunuri publice societale dintr-o gamă 
mai largă (inclusiv valori culturale și de 
divertisment) și servicii ecologice 
importante, cum ar fi biodiversitatea 
funcțională și in situ, polenizarea, 
depozitarea și redistribuirea apei, peisajul, 
reducerea eroziunii și captarea 
carbonului/reducerea efectelor emisiilor de 
gaze cu efect de seră. Activitățile de 
cercetare vor sprijini asigurarea acestor 
bunuri și servicii publice, prin furnizarea 
de soluții de gestionare, instrumente de 
asistență decizională și evaluarea valorii 
necomerciale a acestora. Chestiuni 
specifice care trebuie abordate includ 
identificarea sistemelor de 
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agricultură/silvicultură și modelele de 
peisaj care pot atinge aceste obiective. 
Trecerea la o gestionare activă a sistemelor 
agricole – inclusiv utilizarea de tehnologii 
și schimbarea practicilor – va spori 
capacitatea de reducere a efectelor 
emisiilor de GES și capacitatea de adaptare 
a sectorului agriculturii la efectele negative 
ale schimbărilor climatice.

agricultură/silvicultură și modelele de 
peisaj care pot atinge aceste obiective. 
Trecerea la o gestionare activă a sistemelor 
agricole – inclusiv utilizarea de tehnologii 
și schimbarea practicilor – va spori 
capacitatea de reducere a efectelor 
emisiilor de GES și capacitatea de adaptare 
a sectorului agriculturii la efectele negative 
ale schimbărilor climatice. Aceasta 
impune, de asemenea, o gestionare 
integrată a apei și a surselor alternative 
(de exemplu, a apei reziduale tratate) 
pentru irigație (agricultură, peisaj și 
silvicultură), reconstruirea/consolidarea 
mediului, combaterea incendiilor de 
pădure, activitățile recreaționale și 
alimentarea publică cu apă.

Or. en

Amendamentul 692
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agricultura și silvicultura sunt sisteme 
unice care furnizează produse comerciale, 
dar și bunuri publice societale dintr-o gamă 
mai largă (inclusiv valori culturale și de 
divertisment) și servicii ecologice 
importante, cum ar fi biodiversitatea 
funcțională și in situ, polenizarea, 
redistribuirea apei, peisajul, reducerea
eroziunii și captarea carbonului/reducerea 
efectelor emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Activitățile de cercetare vor sprijini 
asigurarea acestor bunuri și servicii 
publice, prin furnizarea de soluții de 
gestionare, instrumente de asistență
decizională și evaluarea valorii 
necomerciale a acestora. Chestiuni 
specifice care trebuie abordate includ 
identificarea sistemelor de 

Agricultura și silvicultura sunt sisteme 
unice care furnizează produse comerciale, 
dar și bunuri publice societale dintr-o gamă 
mai largă (inclusiv valori culturale și de 
divertisment) și servicii ecologice 
importante, cum ar fi biodiversitatea 
funcțională și in situ, polenizarea, 
redistribuirea apei și peisajul și în 
domeniile legate de eroziune, secetă și 
captarea carbonului/reducerea efectelor 
emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Activitățile de cercetare vor sprijini 
asigurarea acestor bunuri și servicii 
publice, prin furnizarea de soluții de 
gestionare, instrumente de asistență 
decizională și evaluarea valorii 
necomerciale a acestora. Chestiuni 
specifice care trebuie abordate includ 
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agricultură/silvicultură și modelele de 
peisaj care pot atinge aceste obiective. 
Trecerea la o gestionare activă a sistemelor 
agricole – inclusiv utilizarea de tehnologii 
și schimbarea practicilor – va spori 
capacitatea de reducere a efectelor 
emisiilor de GES și capacitatea de adaptare 
a sectorului agriculturii la efectele negative 
ale schimbărilor climatice.

identificarea sistemelor de 
agricultură/silvicultură și modelele de 
peisaj care pot atinge aceste obiective. 
Trecerea la o gestionare activă a sistemelor 
agricole – inclusiv utilizarea de tehnologii 
și schimbarea practicilor – va spori 
capacitatea de reducere a efectelor 
emisiilor de GES și capacitatea de adaptare 
a sectorului agriculturii la efectele negative 
ale schimbărilor climatice.

Or. es

Amendamentul 693
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea de oportunități pentru 
comunitățile rurale va fi mobilizată prin 
consolidarea capacității lor pentru 
producția primară și furnizarea de servicii 
ecosistemice, precum și prin deschiderea 
de căi pentru producția de produse noi și 
diversificate (produse alimentare, hrană 
pentru animale, materiale, energie), care 
răspund cererii crescânde de sisteme de 
livrare la distanțe scurte, cu emisii reduse 
de dioxid de carbon. Cercetarea socio-
economică împreună cu dezvoltarea de noi 
concepte și inovări instituționale este 
necesară pentru a asigura coeziunea 
economică a zonelor rurale și pentru a 
preveni marginalizarea economică și 
socială, pentru a promova diversificarea 
activităților economice (inclusiv sectorul 
serviciilor), pentru a asigura relațiile 
corespunzătoare între zonele rurale și cele 
urbane, pentru a facilita schimbul de 
cunoștințe, activitățile demonstrative, 
inovarea și diseminarea, precum și pentru a 
încuraja gestionarea participativă a 
resurselor. De asemenea, este necesar să se 

Cercetarea socioeconomică împreună cu 
dezvoltarea de noi concepte și inovări 
instituționale este necesară pentru a asigura 
coeziunea economică a zonelor rurale și 
pentru a preveni marginalizarea economică 
și socială, pentru a promova diversificarea 
activităților economice (inclusiv sectorul 
serviciilor), pentru a asigura relațiile 
corespunzătoare între zonele rurale și cele 
urbane, pentru a facilita schimbul de 
cunoștințe, activitățile demonstrative, 
inovarea și diseminarea, precum și pentru a 
încuraja gestionarea participativă a 
resurselor. De asemenea, este necesar să se 
caute modalități în care bunuri publice din 
zonele rurale pot fi transformate în 
beneficii socioeconomice europene
locale/regionale. De exemplu, prin 
completarea activităților locale prin
acțiuni de cercetare transsectoriale la nivel 
interregional și european. Prin furnizarea 
instrumentelor analitice, indicatorilor, 
modelelor și activităților orientate spre 
viitor necesare, proiectele de cercetare vor 
sprijini factorii de decizie și alți actori 
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caute modalități în care bunuri publice din 
zonele rurale pot fi transformate în 
beneficii socio-economice locale/regionale.
Nevoile de inovare definite la nivel local și
regional vor fi completate de acțiuni de 
cercetare trans-sectoriale la nivel 
interregional și european. Prin furnizarea 
instrumentelor analitice, indicatorilor, 
modelelor și activităților orientate spre 
viitor necesare, proiectele de cercetare vor 
sprijini factorii de decizie și alți actori 
implicați în punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea strategiilor 
relevante, politicilor și legislației, nu numai 
pentru zonele rurale, ci și pentru întreaga 
bioeconomie. Instrumente și date sunt, de 
asemenea, necesare pentru a permite buna 
derulare a procedurilor de evaluare a 
posibilelor compromisuri între diferitele 
tipuri de utilizare a resurselor (teren, apă și 
alți factori de producție agricolă) și 
produse bioeconomice. Vor fi abordate 
evaluarea socio-economică și comparativă 
a sistemelor de agricultură/silvicultură și 
performanța în ceea ce privește 
durabilitatea.

implicați în punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea strategiilor 
relevante, politicilor și legislației, nu numai 
pentru zonele rurale, ci și pentru întreaga 
bioeconomie. Vor fi esențiale 
implementarea de regulamente „adecvate 
scopului” și eficiente și îmbunătățirea 
evaluării efectelor reglementării și a 
costurilor de conformitate din industria 
agricolă și comunitatea agricolă. 
Instrumente și date sunt, de asemenea, 
necesare pentru a permite buna derulare a 
procedurilor de evaluare a posibilelor 
compromisuri între diferitele tipuri de 
utilizare a resurselor (teren, apă și alți 
factori de producție agricolă) și produse 
bioeconomice.

Or. en

Amendamentul 694
Marisa Matias

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea de oportunități pentru 
comunitățile rurale va fi mobilizată prin 
consolidarea capacității lor pentru 
producția primară și furnizarea de servicii 
ecosistemice, precum și prin deschiderea 
de căi pentru producția de produse noi și 
diversificate (produse alimentare, hrană 
pentru animale, materiale, energie), care 
răspund cererii crescânde de sisteme de 

Dezvoltarea de oportunități pentru 
comunitățile rurale va fi mobilizată prin 
consolidarea capacității lor pentru 
producția primară și furnizarea de servicii 
ecosistemice, precum și prin deschiderea 
de căi pentru producția de produse noi și 
diversificate (produse alimentare, hrană 
pentru animale, materiale, energie), care 
răspund cererii crescânde de sisteme de 
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livrare la distanțe scurte, cu emisii reduse 
de dioxid de carbon. Cercetarea socio-
economică împreună cu dezvoltarea de noi 
concepte și inovări instituționale este 
necesară pentru a asigura coeziunea 
economică a zonelor rurale și pentru a 
preveni marginalizarea economică și 
socială, pentru a promova diversificarea 
activităților economice (inclusiv sectorul 
serviciilor), pentru a asigura relațiile 
corespunzătoare între zonele rurale și cele 
urbane, pentru a facilita schimbul de 
cunoștințe, activitățile demonstrative, 
inovarea și diseminarea, precum și pentru a 
încuraja gestionarea participativă a 
resurselor. De asemenea, este necesar să se 
caute modalități în care bunuri publice din 
zonele rurale pot fi transformate în 
beneficii socio-economice locale/regionale. 
Nevoile de inovare definite la nivel local și 
regional vor fi completate de acțiuni de 
cercetare trans-sectoriale la nivel 
interregional și european. Prin furnizarea 
instrumentelor analitice, indicatorilor, 
modelelor și activităților orientate spre 
viitor necesare, proiectele de cercetare vor 
sprijini factorii de decizie și alți actori 
implicați în punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea strategiilor 
relevante, politicilor și legislației, nu numai 
pentru zonele rurale, ci și pentru întreaga 
bioeconomie. Instrumente și date sunt, de 
asemenea, necesare pentru a permite buna 
derulare a procedurilor de evaluare a 
posibilelor compromisuri între diferitele 
tipuri de utilizare a resurselor (teren, apă și 
alți factori de producție agricolă) și 
produse bioeconomice. Vor fi abordate 
evaluarea socio-economică și comparativă 
a sistemelor de agricultură/silvicultură și 
performanța acestora în ceea ce privește 
durabilitatea.

livrare la distanțe scurte, cu emisii reduse 
de dioxid de carbon. Cercetarea 
socioeconomică împreună cu dezvoltarea 
de noi concepte și inovări instituționale 
este necesară pentru a asigura coeziunea 
economică a zonelor rurale și pentru a 
preveni marginalizarea economică și 
socială, pentru a promova diversificarea 
activităților economice (inclusiv sectorul 
serviciilor), pentru a asigura relațiile 
corespunzătoare între zonele rurale și cele 
urbane, pentru a facilita schimbul de 
cunoștințe, activitățile demonstrative, 
inovarea și diseminarea, precum și pentru a 
încuraja gestionarea participativă a 
resurselor. De asemenea, este necesar să se 
caute modalități în care bunuri publice din 
zonele rurale pot fi transformate în 
beneficii socioeconomice locale/regionale. 
Nevoile de inovare definite la nivel local și 
regional vor fi completate de acțiuni de 
cercetare transsectoriale la nivel 
interregional și european. Prin furnizarea 
instrumentelor analitice, indicatorilor, 
modelelor și activităților orientate spre 
viitor necesare, proiectele de cercetare vor 
sprijini factorii de decizie și alți actori 
implicați în punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea strategiilor 
relevante, politicilor și legislației, nu numai 
pentru zonele rurale, ci și pentru întreaga 
bioeconomie. Instrumente și date sunt, de 
asemenea, necesare pentru a permite buna 
derulare a procedurilor de evaluare a 
posibilelor compromisuri între diferitele 
tipuri de utilizare a resurselor (teren, apă și 
alți factori de producție agricolă) și 
produse bioeconomice. Vor fi abordate 
evaluarea socioeconomică și comparativă a 
sistemelor de agricultură/silvicultură și 
performanța acestora în ceea ce privește 
durabilitatea. Vor fi luate în considerare 
criteriile pentru proceduri transparente în 
scopul evaluării oportunității și 
acceptabilității tehnologiilor noi, precum 
și preocupările societății civile.

Or. en
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Amendamentul 695
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trebuie să fie abordate nevoile 
consumatorilor de produse alimentare la 
prețuri accesibile, sigure și sănătoase, 
analizând în același timp impactul 
comportamentului în materie de consum 
alimentar și al producției de produse 
alimentare și hrană pentru animale asupra 
sănătății umane și a ecosistemului în 
ansamblu. Vor fi evaluate securitatea și 
siguranța alimentelor și a hranei pentru 
animale, competitivitatea industriei 
agroalimentare europene, precum și 
durabilitatea producției și ofertei de 
produse alimentare, acoperind întregul lanț
alimentar și serviciile conexe, fie 
convenționale sau organice, de la producția 
primară la consum. Această abordare va 
contribui la (a) atingerea obiectivului de 
siguranță și securitate a produselor 
alimentare pentru toți europenii și 
eradicarea foametei în lume (b) reducerea 
sarcinii bolilor legate de alimente și 
alimentație prin promovarea tranziției către 
alimentații sănătoase și durabile, prin 
educarea consumatorilor și inovațiile în 
industria alimentară (c) reducerea 
consumului de apă și de energie în 
procesarea alimentelor, transport și 
distribuție și (d) reducerea deșeurilor 
alimentare cu 50% până în 2030.

Trebuie să fie abordate nevoile 
consumatorilor de produse alimentare la 
prețuri accesibile, sigure și sănătoase, 
analizând în același timp impactul 
comportamentului în materie de consum 
alimentar și al producției de produse 
alimentare și hrană pentru animale asupra 
sănătății umane și a ecosistemului în 
ansamblu. Vor fi evaluate securitatea și 
siguranța alimentelor și a hranei pentru 
animale, competitivitatea industriei 
agroalimentare europene, precum și 
durabilitatea producției și ofertei de 
produse alimentare, acoperind întregul lanț
alimentar și serviciile conexe, fie 
convenționale sau organice, de la producția 
primară la consum. Competitivitatea poate 
fi definită la diferite niveluri, iar 
obiectivul este de a obține sisteme care 
permit, de asemenea, agricultorilor să fie 
competitivi la nivel local și regional. Ar 
trebui să existe coerență în abordarea 
Uniunii, astfel încât eforturile depuse în 
vederea competitivității în cadrul unei 
piețe mondiale să nu fie în opoziție cu 
eforturile și finanțarea realizate de 
Uniune pentru a crea economii locale 
dinamice și lanțuri de producție și livrare 
de alimente la distanțe scurte. 
Externalitățile negative ale sistemelor de 
producție intensive, considerate anterior 
„competitive” și „productive”, trebuie 
luate în considerare la scară largă, iar 
orice noțiune de alimente „accesibile” 
trebuie să ia în considerare, de asemenea, 
costurile impactului asupra mediului și 
sănătății publice pentru contribuabili și 
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fondurile publice. Această abordare va 
contribui la (a) atingerea obiectivului de 
siguranță și securitate a produselor 
alimentare pentru toți europenii și 
eradicarea foametei în lume (b) reducerea 
sarcinii bolilor legate de alimente și 
alimentație prin promovarea tranziției către 
alimentații sănătoase și durabile, prin 
educarea consumatorilor și inovațiile în 
industria alimentară (c) reducerea 
consumului de apă și de energie în 
procesarea alimentelor, transport și 
distribuție și (d) reducerea deșeurilor 
alimentare cu 50% până în 2030 și (e) 
asigurarea unei game diverse de alimente 
sănătoase, autentice, de bună calitate și 
sigure pentru toți. Mai mult, acestea ar 
trebui să se concentreze asupra dorințelor 
consumatorului și metodelor competitive 
de procesare a alimentelor care folosesc 
mai puține resurse și aditivi și produc mai 
puține produse derivate și gaze cu efect de 
seră.

Or. en

Amendamentul 696
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trebuie să fie abordate nevoile 
consumatorilor de produse alimentare la 
prețuri accesibile, sigure și sănătoase, 
analizând în același timp impactul 
comportamentului în materie de consum 
alimentar și al producției de produse 
alimentare și hrană pentru animale asupra 
sănătății umane și a ecosistemului în 
ansamblu. Vor fi evaluate securitatea și 
siguranța alimentelor și a hranei pentru 
animale, competitivitatea industriei 
agroalimentare europene, precum și 

Trebuie să fie abordate nevoile 
consumatorilor de produse alimentare la 
prețuri accesibile, sigure și sănătoase, 
analizând în același timp impactul 
comportamentului în materie de consum 
alimentar și al producției de produse 
alimentare și hrană pentru animale asupra 
sănătății umane și a ecosistemului în 
ansamblu. Vor fi evaluate securitatea și 
siguranța alimentelor și a hranei pentru 
animale, competitivitatea industriei 
agroalimentare europene, precum și 
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durabilitatea producției și ofertei de 
produse alimentare, acoperind întregul lanț
alimentar și serviciile conexe, fie 
convenționale sau organice, de la producția 
primară la consum. Această abordare va 
contribui la (a) atingerea obiectivului de 
siguranță și securitate a produselor 
alimentare pentru toți europenii și 
eradicarea foametei în lume (b) reducerea 
sarcinii bolilor legate de alimente și 
alimentație prin promovarea tranziției către 
alimentații sănătoase și durabile, prin 
educarea consumatorilor și inovațiile în 
industria alimentară (c) reducerea 
consumului de apă și de energie în 
procesarea alimentelor, transport și 
distribuție și (d) reducerea deșeurilor 
alimentare cu 50% până în 2030.

durabilitatea producției și ofertei de 
produse alimentare, acoperind întregul lanț
alimentar și serviciile conexe, fie 
convenționale sau organice, de la producția 
primară la consum. Această abordare va 
contribui la (a) atingerea obiectivului de 
siguranță și securitate a produselor 
alimentare pentru toți europenii și 
eradicarea foametei în lume (b) reducerea 
sarcinii bolilor legate de alimente și 
alimentație prin promovarea tranziției către 
alimentații sănătoase și durabile, prin 
educarea consumatorilor și inovațiile în 
industria alimentară (c) reducerea 
consumului de apă și de energie în 
procesarea alimentelor, transport și 
distribuție și (d) reducerea deșeurilor 
alimentare cu 50% până în 2030, iar (e) 
activitățile de cercetare se vor concentra, 
de asemenea, asupra unei game diverse de 
alimente sănătoase, autentice, de bună 
calitate și sigure pentru toți.

Or. en

Amendamentul 697
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trebuie să fie abordate nevoile 
consumatorilor de produse alimentare la 
prețuri accesibile, sigure și sănătoase, 
analizând în același timp impactul 
comportamentului în materie de consum 
alimentar și al producției de produse 
alimentare și hrană pentru animale asupra 
sănătății umane și a ecosistemului în 
ansamblu. Vor fi evaluate securitatea și 
siguranța alimentelor și a hranei pentru 
animale, competitivitatea industriei 
agroalimentare europene, precum și 
durabilitatea producției și ofertei de 

Trebuie să fie abordate nevoile 
consumatorilor de produse alimentare la 
prețuri accesibile, sigure și sănătoase, 
analizând în același timp impactul 
comportamentului în materie de consum 
alimentar și al producției de produse 
alimentare și hrană pentru animale asupra 
sănătății umane și a ecosistemului în 
ansamblu. Vor fi evaluate securitatea și 
siguranța alimentelor și a hranei pentru 
animale, competitivitatea industriei 
agroalimentare europene, precum și 
durabilitatea producției și ofertei de 
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produse alimentare, acoperind întregul lanț
alimentar și serviciile conexe, fie 
convenționale sau organice, de la producția 
primară la consum. Această abordare va 
contribui la (a) atingerea obiectivului de 
siguranță și securitate a produselor 
alimentare pentru toți europenii și 
eradicarea foametei în lume (b) reducerea 
sarcinii bolilor legate de alimente și 
alimentație prin promovarea tranziției către 
alimentații sănătoase și durabile, prin 
educarea consumatorilor și inovațiile în 
industria alimentară (c) reducerea 
consumului de apă și de energie în 
procesarea alimentelor, transport și 
distribuție și (d) reducerea deșeurilor 
alimentare cu 50% până în 2030.

produse alimentare, acoperind întregul lanț
alimentar și serviciile conexe, pentru toate 
tipurile de agricultură și produse, pentru 
toate tipurile de agricultură și produse, de 
la producția primară la consum. Această 
abordare va contribui la (a) atingerea 
obiectivului de siguranță și securitate a 
produselor alimentare pentru toți europenii 
și eradicarea foametei în lume (b) 
reducerea sarcinii bolilor legate de 
alimente și alimentație prin promovarea 
tranziției către alimentații sănătoase și 
durabile, prin educarea consumatorilor și 
inovațiile în industria agricolă și
alimentară (c) reducerea consumului de apă 
și de energie în procesarea alimentelor, 
transport și distribuție și (d) reducerea 
deșeurilor alimentare cu 50% până în 2030.

Or. en

Amendamentul 698
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trebuie să fie abordate nevoile 
consumatorilor de produse alimentare la 
prețuri accesibile, sigure și sănătoase, 
analizând în același timp impactul 
comportamentului în materie de consum 
alimentar și al producției de produse 
alimentare și hrană pentru animale asupra 
sănătății umane și a ecosistemului în 
ansamblu. Vor fi evaluate securitatea și 
siguranța alimentelor și a hranei pentru 
animale, competitivitatea industriei 
agroalimentare europene, precum și 
durabilitatea producției și ofertei de 
produse alimentare, acoperind întregul lanț
alimentar și serviciile conexe, fie 
convenționale sau organice, de la producția 
primară la consum. Această abordare va 

Trebuie să fie abordate nevoile 
consumatorilor de produse alimentare la 
prețuri accesibile, sigure și sănătoase, 
analizând în același timp impactul 
comportamentului în materie de consum 
alimentar și al producției de produse 
alimentare și hrană pentru animale asupra 
sănătății umane și a ecosistemului în 
ansamblu. Vor fi evaluate securitatea și 
siguranța alimentelor și a hranei pentru 
animale, competitivitatea industriei 
agroalimentare europene, precum și 
durabilitatea producției și ofertei de 
produse alimentare, acoperind întregul lanț
alimentar și serviciile conexe, fie 
convenționale, intensive în mod durabil
sau organice, de la producția primară la 
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contribui la (a) atingerea obiectivului de 
siguranță și securitate a produselor 
alimentare pentru toți europenii și 
eradicarea foametei în lume (b) reducerea 
sarcinii bolilor legate de alimente și 
alimentație prin promovarea tranziției către 
alimentații sănătoase și durabile, prin 
educarea consumatorilor și inovațiile în 
industria alimentară (c) reducerea 
consumului de apă și de energie în 
procesarea alimentelor, transport și 
distribuție și (d) reducerea deșeurilor 
alimentare cu 50% până în 2030.

consum. Această abordare va contribui la 
(a) atingerea obiectivului de siguranță și 
securitate a produselor alimentare pentru 
toți europenii și eradicarea foametei în 
lume (b) reducerea sarcinii bolilor legate 
de alimente și alimentație prin promovarea 
tranziției către alimentații sănătoase și 
durabile, prin educarea consumatorilor și 
inovațiile în industria agro-alimentară (c) 
reducerea consumului de apă și de energie 
în procesarea alimentelor, transport și 
distribuție și (d) reducerea deșeurilor 
alimentare cu 50% până în 2030.

Or. en

Amendamentul 699
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trebuie să fie abordate nevoile 
consumatorilor de produse alimentare la 
prețuri accesibile, sigure și sănătoase, 
analizând în același timp impactul 
comportamentului în materie de consum 
alimentar și al producției de produse 
alimentare și hrană pentru animale asupra 
sănătății umane și a ecosistemului în 
ansamblu. Vor fi evaluate securitatea și 
siguranța alimentelor și a hranei pentru 
animale, competitivitatea industriei 
agroalimentare europene, precum și 
durabilitatea producției și ofertei de 
produse alimentare, acoperind întregul lanț
alimentar și serviciile conexe, fie 
convenționale sau organice, de la producția 
primară la consum. Această abordare va 
contribui la (a) atingerea obiectivului de 
siguranță și securitate a produselor 
alimentare pentru toți europenii și 
eradicarea foametei în lume (b) reducerea 
sarcinii bolilor legate de alimente și

Trebuie să fie abordate nevoile 
consumatorilor de produse alimentare la 
prețuri accesibile, sigure și sănătoase, 
analizând în același timp impactul 
comportamentului în materie de consum 
alimentar și al producției de produse 
alimentare și hrană pentru animale asupra 
sănătății umane și a ecosistemului în 
ansamblu. Vor fi evaluate securitatea și 
siguranța alimentelor și a hranei pentru 
animale, competitivitatea industriei 
agroalimentare europene, precum și 
durabilitatea producției și ofertei de 
produse alimentare, acoperind întregul lanț
alimentar și serviciile conexe, fie 
convenționale sau organice, de la producția 
primară la consum. Această abordare va 
contribui la (a) atingerea obiectivului de 
siguranță și securitate a produselor 
alimentare pentru toți europenii și 
eradicarea foametei în lume (b) reducerea 
sarcinii bolilor legate de alimente și 
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alimentație prin promovarea tranziției către 
alimentații sănătoase și durabile, prin 
educarea consumatorilor și inovațiile în 
industria alimentară (c) reducerea 
consumului de apă și de energie în 
procesarea alimentelor, transport și 
distribuție și (d) reducerea deșeurilor 
alimentare cu 50% până în 2030.

alimentație și obezitate (la copii și adulți)
prin promovarea tranziției către alimentații 
sănătoase și durabile, prin educarea 
consumatorilor și inovațiile în industria 
alimentară (c) reducerea consumului de apă 
și de energie în procesarea alimentelor, 
transport și distribuție și (d) reducerea 
deșeurilor alimentare cu 50% până în 2030.

Or. es

Amendamentul 700
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trebuie să fie abordate nevoile 
consumatorilor de produse alimentare la 
prețuri accesibile, sigure și sănătoase, 
analizând în același timp impactul 
comportamentului în materie de consum 
alimentar și al producției de produse 
alimentare și hrană pentru animale asupra 
sănătății umane și a ecosistemului în 
ansamblu. Vor fi evaluate securitatea și 
siguranța alimentelor și a hranei pentru 
animale, competitivitatea industriei 
agroalimentare europene, precum și 
durabilitatea producției și ofertei de 
produse alimentare, acoperind întregul lanț
alimentar și serviciile conexe, fie 
convenționale sau organice, de la 
producția primară la consum. Această 
abordare va contribui la (a) atingerea 
obiectivului de siguranță și securitate a 
produselor alimentare pentru toți europenii 
și eradicarea foametei în lume (b) 
reducerea sarcinii bolilor legate de 
alimente și alimentație prin promovarea 
tranziției către alimentații sănătoase și 
durabile, prin educarea consumatorilor și 
inovațiile în industria alimentară (c) 
reducerea consumului de apă și de energie 

Trebuie să fie abordate nevoile 
consumatorilor de produse alimentare la 
prețuri accesibile, sigure și sănătoase, 
analizând în același timp impactul 
comportamentului în materie de consum 
alimentar și al producției de produse 
alimentare și hrană pentru animale asupra 
sănătății umane și a ecosistemului în 
ansamblu. Vor fi evaluate securitatea și 
siguranța alimentelor și a hranei pentru 
animale, competitivitatea industriei 
agroalimentare europene, precum și 
durabilitatea producției și ofertei de 
produse alimentare, acoperind întregul lanț
alimentar și serviciile conexe, pentru toate 
tipurile de agricultură și produse, de la 
producția primară la consum. Această 
abordare va contribui la (a) atingerea 
obiectivului de siguranță și securitate a 
produselor alimentare pentru toți europenii 
și eradicarea foametei în lume (b) 
reducerea sarcinii bolilor legate de 
alimente și alimentație prin promovarea 
tranziției către alimentații sănătoase și 
durabile, prin educarea consumatorilor și 
inovațiile în industria agricolă și
alimentară (c) reducerea consumului de apă 
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în procesarea alimentelor, transport și 
distribuție și (d) reducerea deșeurilor
alimentare cu 50% până în 2030.

și de energie în procesarea alimentelor, 
transport și distribuție și (d) reducerea 
risipei alimentare cu 50% până în 2030.

Or. en

Amendamentul 701
Kent Johansson, Fiona Hall

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile de cercetare ar trebui să se 
concentreze, de asemenea, asupra unei 
game diverse de alimente sănătoase, 
autentice, de bună calitate și sigure 
pentru toți. Mai mult, acestea ar trebui să 
se concentreze asupra dorințelor 
consumatorului și metodelor competitive 
de procesare a alimentelor care folosesc 
mai puține resurse și aditivi și produc mai 
puține produse derivate și mai puține gaze 
cu efect de seră.

Or. en

Justificare

Există necesitatea de a recunoaște producția de alimente ca unul dintre importanții factori 
determinanți ai sănătății.

Amendamentul 702
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Preferințele consumatorilor, atitudinile, 
nevoile, comportamentul, stilul de viață și 

Preferințele consumatorilor, atitudinile, 
nevoile, comportamentul, stilul de viață și 
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educația vor fi abordate, iar comunicarea 
dintre consumatori și comunitatea de 
cercetare privind lanțul alimentar și 
operatorii acesteia va fi consolidată pentru 
o alegere în cunoștință de cauză, un 
consum durabil și impactul acestora asupra 
producției, creșterii favorabile incluziunii 
și a calității vieții, în special în cazul 
grupurilor vulnerabile. Inovările sociale 
vor răspunde provocărilor societale iar 
modelele inovative și metodologiile din 
știința consumatorului vor furniza datele 
comparabile și vor pune bazele pentru 
răspunsul la nevoile strategice ale Uniunii.

educația vor fi abordate, iar comunicarea 
dintre consumatori și comunitatea de 
cercetare privind lanțul alimentar și 
operatorii acesteia va fi consolidată pentru 
o alegere în cunoștință de cauză și 
chibzuită, un consum durabil și impactul
acestora asupra producției, creșterii 
favorabile incluziunii și a calității vieții, în 
special în cazul grupurilor vulnerabile. 
Inovările sociale vor răspunde provocărilor 
societale iar modelele inovative și 
metodologiile din știința consumatorului 
vor furniza datele comparabile și vor pune 
bazele pentru răspunsul la nevoile 
strategice ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 703
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nevoile nutriționale și impactul 
alimentelor asupra funcțiilor fiziologice și 
performanței fizice și mentale vor fi 
abordate, precum și legăturile dintre 
alimentație, îmbătrânire, boli cronice și 
afecțiuni și obișnuințele alimentare. Vor fi 
identificate soluțiile și inovările legate de 
alimentație care conduc la ameliorări ale 
sănătății și bunăstării. Contaminarea 
chimică și microbiană a alimentelor și a 
hranei pentru animale, riscurile și 
expunerile vor fi evaluate, monitorizate, 
controlate și trasate pe tot parcursul 
lanțurilor de aprovizionare cu alimente și 
apă potabilă de la producție și depozitare 
până la prelucrare, ambalare, distribuție, 
aprovizionare și preparare la domiciliu. 
Inovările în privința securității alimentare, 
instrumente mai bune de comunicare a 
riscului și standarde îmbunătățite de 

Nevoile nutriționale și impactul 
alimentelor asupra funcțiilor fiziologice și 
performanței fizice și mentale vor fi 
abordate, precum și legăturile dintre 
alimentație, îmbătrânire, boli cronice și 
afecțiuni și obișnuințele alimentare. Va 
crește nivelul de calitate al alimentației 
sănătoase prin analizarea și 
îmbunătățirea componentelor sănătoase 
din plante (de exemplu, metaboliții 
secundari), precum și a stării de sănătate 
a plantelor cultivate. Vor fi identificate 
soluțiile și inovările legate de alimentație 
care conduc la ameliorări ale sănătății și 
bunăstării. Contaminarea chimică și 
microbiană a alimentelor și a hranei pentru 
animale, riscurile și expunerile vor fi 
evaluate, monitorizate, controlate și trasate 
pe tot parcursul lanțurilor de aprovizionare 
cu alimente și apă potabilă de la producție 
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securitate alimentară vor duce la o 
încredere și o protecție mai sporită a 
consumatorilor din Europa. La nivel 
mondial îmbunătățirea standardelor de 
siguranță alimentară va contribui, de 
asemenea, la întărirea competitivității 
industriei alimentare europene.

și depozitare până la prelucrare, ambalare, 
distribuție, aprovizionare și preparare la 
domiciliu. Inovările în privința securității 
alimentare, instrumente mai bune de 
comunicare a riscului și standarde 
îmbunătățite de securitate alimentară vor 
duce la o încredere și o protecție mai 
sporită a consumatorilor din Europa. La 
nivel mondial îmbunătățirea standardelor 
de siguranță alimentară va contribui, de 
asemenea, la întărirea competitivității 
industriei alimentare europene.

Or. en

Amendamentul 704
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Va fi abordată necesitatea industriei 
alimentare și a furajelor de a face față 
problemelor sociale, ecologice, climatice și 
a celor legate de schimbările economice de 
la local la global, în toate etapele lanțului 
de producție a hranei pentru animale și a 
produselor alimentare, inclusiv concepția 
produselor alimentare, prelucrarea, 
ambalarea, controlul procesului, reducerea 
deșeurilor, valorizarea subproduselor și 
utilizarea sau eliminarea în siguranță a 
subproduselor de origine animală. Vor fi 
generate procese inovatoare și durabile, 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și produse diversificate, sigure, 
la prețuri rezonabile și de înaltă calitate. 
Acest lucru va întări potențialul de inovare 
al lanțului european de aprovizionare cu 
alimente, îi va spori competitivitatea, va 
genera creștere economică și locuri de 
muncă și va permite industriei alimentare 
europene să se adapteze la schimbări. Alte 

Numai un sistem de producție durabil 
poate fi competitiv pe termen lung. Va fi 
abordată necesitatea industriei alimentare 
și a furajelor de a face față problemelor 
sociale, ecologice, climatice și a celor 
legate de schimbările economice de la local 
la mondial, în toate etapele lanțului de 
producție a hranei pentru animale și a 
produselor alimentare, inclusiv concepția 
produselor alimentare, prelucrarea, 
ambalarea, controlul procesului, reducerea 
deșeurilor, valorizarea subproduselor și 
utilizarea sau eliminarea în siguranță a 
subproduselor de origine animală. Vor fi 
generate procese inovatoare și durabile, 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și produse diversificate, sigure, 
sănătoase, la prețuri rezonabile și de înaltă 
calitate, având în vedere că accesibilitatea 
ar trebui să acopere externalitățile 
sistemului, inclusiv costurile pentru 
contribuabili prin costul serviciului de 
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aspecte de abordat sunt trasabilitatea, 
logistica și serviciile, factorii socio-
economici, rezistența lanțului alimentar la 
schimbările de mediu și climatice, precum 
și limitarea impactului negativ pe care îl au 
activitățile lanțului alimentar și alimentația 
și sistemele de producție în schimbare 
asupra mediului.

sănătate publică și al impactului asupra 
mediului. Acest lucru va întări potențialul 
de inovare al lanțului european de 
aprovizionare cu alimente, îi va spori 
competitivitatea, va genera creștere 
economică și locuri de muncă și va 
permite industriei alimentare europene să 
se adapteze la schimbări. Alte aspecte de 
abordat sunt trasabilitatea, logistica și 
serviciile, factorii socioeconomici, 
rezistența lanțului alimentar la schimbările 
de mediu și climatice, precum și 
eliminarea impactului negativ pe care îl au 
activitățile lanțului alimentar și alimentația 
și sistemele de producție în schimbare 
asupra mediului.

Or. en

Amendamentul 705
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nevoile nutriționale și impactul 
alimentelor asupra funcțiilor fiziologice și 
performanței fizice și mentale vor fi 
abordate, precum și legăturile dintre 
alimentație, îmbătrânire, boli cronice și 
afecțiuni și obișnuințele alimentare. Vor fi 
identificate soluțiile și inovările legate de 
alimentație care conduc la ameliorări ale 
sănătății și bunăstării. Contaminarea 
chimică și microbiană a alimentelor și a 
hranei pentru animale, riscurile și 
expunerile vor fi evaluate, monitorizate, 
controlate și trasate pe tot parcursul 
lanțurilor de aprovizionare cu alimente și 
apă potabilă de la producție și depozitare 
până la prelucrare, ambalare, distribuție, 
aprovizionare și preparare la domiciliu. 
Inovările în privința securității alimentare, 
instrumente mai bune de comunicare a 

Nevoile nutriționale și impactul 
alimentelor asupra funcțiilor fiziologice și 
performanței fizice și mentale vor fi 
abordate, precum și legăturile dintre 
alimentație, îmbătrânire, boli cronice și 
afecțiuni și obișnuințele alimentare. Va 
crește nivelul de calitate al alimentației 
sănătoase prin analizarea și 
îmbunătățirea componentelor sănătoase 
din plante (de exemplu, metaboliții 
secundari), precum și a stării de sănătate 
a plantelor cultivate. Vor fi identificate 
soluțiile și inovările legate de alimentație 
care conduc la ameliorări ale sănătății și 
bunăstării. Contaminarea chimică și 
microbiană a alimentelor și a hranei pentru 
animale, riscurile și expunerile vor fi 
evaluate, monitorizate, controlate și trasate 
pe tot parcursul lanțurilor de aprovizionare 
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riscului și standarde îmbunătățite de 
securitate alimentară vor duce la o 
încredere și o protecție mai sporită a 
consumatorilor din Europa. La nivel 
mondial îmbunătățirea standardelor de 
siguranță alimentară va contribui, de 
asemenea, la întărirea competitivității 
industriei alimentare europene.

cu alimente și apă potabilă de la producție 
și depozitare până la prelucrare, ambalare, 
distribuție, aprovizionare și preparare la 
domiciliu. Inovările în privința securității 
alimentare, instrumente mai bune de 
comunicare a riscului și standarde 
îmbunătățite de securitate alimentară vor 
duce la o încredere și o protecție mai 
sporită a consumatorilor din Europa. La 
nivel mondial îmbunătățirea standardelor 
de siguranță alimentară va contribui, de 
asemenea, la întărirea competitivității 
industriei alimentare europene.

Or. en

Amendamentul 706
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.3 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2.3. O industrie agroalimentară durabilă 
și competitivă

2.2.3. O industrie agroalimentară durabilă,
accesibilă și competitivă

Or. en

Amendamentul 707
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Va fi abordată necesitatea industriei 
alimentare și a furajelor de a face față 
problemelor sociale, ecologice, climatice și 
a celor legate de schimbările economice de 
la local la global, în toate etapele lanțului 
de producție a hranei pentru animale și a 

Va fi abordată necesitatea industriei 
alimentare și a furajelor de a face față 
problemelor sociale, ecologice, climatice și 
a celor legate de schimbările economice de 
la local la mondial, în toate etapele lanțului 
de producție a hranei pentru animale și a 
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produselor alimentare, inclusiv concepția 
produselor alimentare, prelucrarea, 
ambalarea, controlul procesului, reducerea 
deșeurilor, valorizarea subproduselor și 
utilizarea sau eliminarea în siguranță a 
subproduselor de origine animală. Vor fi 
generate procese inovatoare și durabile, 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și produse diversificate, sigure, 
la prețuri rezonabile și de înaltă calitate. 
Acest lucru va întări potențialul de inovare 
al lanțului european de aprovizionare cu 
alimente, îi va spori competitivitatea, va 
genera creștere economică și locuri de 
muncă și va permite industriei alimentare 
europene să se adapteze la schimbări. Alte 
aspecte de abordat sunt trasabilitatea, 
logistica și serviciile, factorii socio-
economici, rezistența lanțului alimentar la 
schimbările de mediu și climatice, precum 
și limitarea impactului negativ pe care îl au 
activitățile lanțului alimentar și alimentația 
și sistemele de producție în schimbare 
asupra mediului.

produselor alimentare, inclusiv producția 
agricolă, concepția produselor alimentare, 
prelucrarea, ambalarea, controlul 
procesului, reducerea deșeurilor, 
valorizarea subproduselor și utilizarea sau 
eliminarea în siguranță a subproduselor de 
origine animală. Vor fi generate procese 
inovatoare și durabile, eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și produse 
diversificate, sigure, la prețuri rezonabile și 
de înaltă calitate. Acest lucru va întări 
potențialul de inovare al lanțului european 
de aprovizionare cu alimente, îi va spori 
competitivitatea, va genera creștere 
economică și locuri de muncă și va permite 
industriei alimentare europene să se 
adapteze la schimbări. Alte aspecte de 
abordat sunt trasabilitatea, logistica și 
serviciile, factorii socioeconomici, 
rezistența lanțului alimentar la schimbările 
de mediu și climatice, precum și limitarea 
impactului negativ pe care îl au activitățile 
lanțului alimentar și alimentația și 
sistemele de producție în schimbare asupra 
mediului.

Or. en

Amendamentul 708
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Va fi abordată necesitatea industriei 
alimentare și a furajelor de a face față 
problemelor sociale, ecologice, climatice și 
a celor legate de schimbările economice de 
la local la global, în toate etapele lanțului 
de producție a hranei pentru animale și a 
produselor alimentare, inclusiv concepția 
produselor alimentare, prelucrarea, 
ambalarea, controlul procesului, reducerea 
deșeurilor, valorizarea subproduselor și 

Va fi abordată necesitatea industriei 
alimentare și a furajelor de a face față 
problemelor sociale, ecologice, climatice și 
a celor legate de schimbările economice de 
la local la mondial, în toate etapele lanțului 
de producție a hranei pentru animale și a 
produselor alimentare, inclusiv producția 
agricolă, concepția produselor alimentare, 
prelucrarea, ambalarea, controlul 
procesului, reducerea deșeurilor, 
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utilizarea sau eliminarea în siguranță a 
subproduselor de origine animală. Vor fi 
generate procese inovatoare și durabile, 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și produse diversificate, sigure, 
la prețuri rezonabile și de înaltă calitate. 
Acest lucru va întări potențialul de inovare 
al lanțului european de aprovizionare cu 
alimente, îi va spori competitivitatea, va 
genera creștere economică și locuri de 
muncă și va permite industriei alimentare 
europene să se adapteze la schimbări. Alte 
aspecte de abordat sunt trasabilitatea, 
logistica și serviciile, factorii socio-
economici, rezistența lanțului alimentar la 
schimbările de mediu și climatice, precum 
și limitarea impactului negativ pe care îl au 
activitățile lanțului alimentar și alimentația 
și sistemele de producție în schimbare 
asupra mediului.

valorizarea subproduselor și utilizarea sau 
eliminarea în siguranță a subproduselor de 
origine animală. Vor fi generate procese 
inovatoare și durabile, eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și produse 
diversificate, sigure, la prețuri rezonabile și 
de înaltă calitate. Acest lucru va întări 
potențialul de inovare al lanțului european 
de aprovizionare cu alimente, îi va spori 
competitivitatea, va genera creștere 
economică și locuri de muncă și va permite 
industriei alimentare europene să se 
adapteze la schimbări. Alte aspecte de 
abordat sunt trasabilitatea, logistica și 
serviciile, factorii socioeconomici, 
rezistența lanțului alimentar la schimbările 
de mediu și climatice, precum și limitarea 
impactului negativ pe care îl au activitățile 
lanțului alimentar și alimentația și 
sistemele de producție în schimbare asupra 
mediului.

Or. en

Amendamentul 709
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Va fi abordată necesitatea industriei 
alimentare și a furajelor de a face față 
problemelor sociale, ecologice, climatice și 
a celor legate de schimbările economice de 
la local la global, în toate etapele lanțului 
de producție a hranei pentru animale și a 
produselor alimentare, inclusiv concepția 
produselor alimentare, prelucrarea, 
ambalarea, controlul procesului, reducerea 
deșeurilor, valorizarea subproduselor și 
utilizarea sau eliminarea în siguranță a 
subproduselor de origine animală. Vor fi
generate procese inovatoare și durabile, 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 

Va fi abordată necesitatea industriei 
alimentare și a furajelor de a face față 
problemelor sociale, ecologice, climatice și 
a celor legate de schimbările economice de 
la local la mondial, în toate etapele lanțului 
de producție a hranei pentru animale și a 
produselor alimentare, inclusiv producția 
agricolă, concepția produselor alimentare, 
prelucrarea, ambalarea, controlul 
procesului, reducerea deșeurilor, 
valorizarea subproduselor și utilizarea sau 
eliminarea în siguranță a subproduselor de 
origine animală. Vor fi generate procese 
inovatoare și durabile, eficiente din punctul 
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resurselor și produse diversificate, sigure, 
la prețuri rezonabile și de înaltă calitate. 
Acest lucru va întări potențialul de inovare 
al lanțului european de aprovizionare cu 
alimente, îi va spori competitivitatea, va 
genera creștere economică și locuri de 
muncă și va permite industriei alimentare 
europene să se adapteze la schimbări. Alte 
aspecte de abordat sunt trasabilitatea, 
logistica și serviciile, factorii socio-
economici, rezistența lanțului alimentar la 
schimbările de mediu și climatice, precum 
și limitarea impactului negativ pe care îl au 
activitățile lanțului alimentar și alimentația 
și sistemele de producție în schimbare 
asupra mediului.

de vedere al utilizării resurselor și produse 
diversificate, sigure, la prețuri rezonabile și 
de înaltă calitate. Acest lucru va întări 
potențialul de inovare al lanțului european 
de aprovizionare cu alimente, îi va spori 
competitivitatea, va genera creștere 
economică și locuri de muncă și va permite 
industriei alimentare europene să se 
adapteze la schimbări. Alte aspecte de 
abordat sunt trasabilitatea, logistica și 
serviciile, factorii socioeconomici, 
rezistența lanțului alimentar la schimbările 
de mediu și climatice, precum și limitarea 
impactului negativ pe care îl au activitățile 
lanțului alimentar și alimentația și 
sistemele de producție în schimbare asupra 
mediului.

Or. en

Amendamentul 710
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2.3a. Biotehnologia aplicată agriculturii
Obținerea de produse cu valoare adăugată 
ridicată prin folosirea de instrumente 
biotehnologice clasice și în curs de 
dezvoltare (alimente funcționale, culturi 
mai eficiente) și dezvoltarea de tehnologii 
alternative la organismele modificate 
genetic. Biotehnologia aplicată 
alimentelor și agriculturii („ecologice”) 
deține, de asemenea, un rol esențial ca un 
element care pune în mișcare un sector 
important în Uniune. Biotehnologia în 
domeniul plantelor este utilizată pentru a 
ameliora recoltele, pentru a le face mai 
rezistente la stresul biotic și abiotic, a 
îmbunătății caracteristicile organoleptice 
ale alimentelor și a dezvolta alimente mai 
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sănătoase, printre alte aplicații.

Or. en

Amendamentul 711
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3. Valorificarea potențialului resurselor 
biologice acvatice

2.3. Valorificarea potențialului pescuitului, 
acvaculturii și biotehnologiilor marine

Or. en

Amendamentul 712
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Una dintre caracteristicile principale ale 
resurselor acvatice vii este aceea că sunt 
regenerabile iar exploatarea durabilă a 
acestora depinde de înțelegerea 
aprofundată și de un înalt grad de calitate și 
productivitate a ecosistemelor acvatice. 
Scopul global este de a exploata în mod 
durabil resursele acvatice vii pentru a 
maximiza beneficiile/avantajele sociale și 
economice pe care le oferă oceanele și 
mările Europei. Aceasta include necesitatea 
de a optimiza contribuția durabilă a 
pescuitului și acvaculturii la securitatea 
alimentară în contextul economiei globale
și de a reduce dependența Uniunii de 
importurile de fructe de mare (aproximativ 
60% din totalul consumului alimentar 
maritim european depinde de import, 

Una dintre caracteristicile principale ale
resurselor acvatice vii este aceea că sunt 
regenerabile iar exploatarea durabilă a 
acestora depinde de înțelegerea 
aprofundată și de un înalt grad de calitate și 
productivitate pe termen lung a 
ecosistemelor acvatice. Scopul global este 
de a exploata în mod durabil resursele 
acvatice vii pentru a satisface nevoile 
sociale, a asigura beneficiile/avantajele 
economice pe care le oferă oceanele și 
mările Europei, protejând în același timp 
biodiversitatea, serviciile ecosistemice și 
conservând baza de resurse. Aceasta 
include necesitatea de a optimiza 
contribuția durabilă a pescuitului și 
acvaculturii la securitatea alimentară în 
contextul economiei mondiale și de a 
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Uniunea fiind cel mai mare importator 
mondial de produse piscicole), și de a 
stimula biotehnologiile marine pentru a 
alimenta o creștere economică albastră. În 
conformitate cu cadrele politicii actuale, 
activitățile de cercetare vor sta la baza 
abordării ecosistemice a gestionării și 
exploatării resurselor naturale, și 
„ecologizarea” din sectoarele implicate.

reduce dependența Uniunii de importurile 
de fructe de mare (aproximativ 60% din 
totalul consumului alimentar maritim 
european depinde de import, Uniunea fiind 
cel mai mare importator mondial de 
produse piscicole. Aceasta presupune, de 
asemenea, stoparea pescuitului în exces 
pentru a reface stocurile de pește prin 
păstrarea acestora peste nivelurile care 
pot asigura producția maximă durabilă.
În conformitate cu cadrele politicii actuale, 
activitățile de cercetare vor sta la baza 
abordării ecosistemice a gestionării și 
exploatării resurselor naturale, și 
„ecologizarea” din sectoarele implicate, 
prin implicarea activă a pescarilor, a 
oamenilor de știință, a societății civile și a 
altor părți interesate.

Or. en

Amendamentul 713
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.3 – subpunctul 2.3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Noua politică comună în domeniul 
pescuitului, Directiva-cadru „Strategia 
pentru mediul marin” și strategia Uniunii 
privind biodiversitatea, fac un apel la un 
pescuit european mai durabil, competitiv și 
ecologic. Evoluția spre o abordare 
ecosistemică a gestionării pescuitului va 
necesita o înțelegere aprofundată a 
ecosistemelor marine. Noi cunoștințe, 
instrumente și modele vor fi elaborate 
pentru a asigura o mai bună înțelegere a 
ceea ce face ca ecosistemele marine să fie 
sănătoase și productive și pentru a evalua și 
atenua impactul activităților de pescuit 
asupra ecosistemelor marine (inclusiv de 
adâncime). Vor fi dezvoltate noi strategii 

Noua politică comună în domeniul 
pescuitului, Directiva-cadru „Strategia 
pentru mediul marin” și strategia Uniunii 
privind biodiversitatea, fac un apel la un 
pescuit european mai durabil, competitiv și 
ecologic. În prezent, 80% din stocul de 
pește este supraexploatat sau epuizat.
Evoluția spre o abordare ecosistemică a 
gestionării pescuitului va necesita o 
înțelegere aprofundată a ecosistemelor 
marine și refacerea stocurilor de pește 
prin păstrarea acestora peste nivelurile 
care pot asigura producția maximă 
durabilă. Noi cunoștințe, instrumente și 
modele vor fi elaborate pentru a asigura o 
mai bună înțelegere a ceea ce face ca 
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de captură care aduc servicii societății 
menținând în același timp ecosisteme 
marine sănătoase. Vor fi măsurate efectele 
socio-economice ale opțiunilor de 
gestionare. Efectele și adaptarea la 
schimbările de mediu, inclusiv schimbările 
climatice, vor fi, de asemenea, examinate 
împreună cu noile instrumente de 
gestionare pentru a face față riscului și 
incertitudinii. Activitățile vor sprijini 
cercetarea privind biologia, genetica și 
dinamica populațiilor de pește, asupra 
rolului principalelor specii în ecosisteme, 
cu privire la activitățile de pescuit și la 
activitățile de monitorizare, privind 
comportamentele din sectorul pescuitului și 
adaptarea la noile piețe, de exemplu 
etichetarea ecologică, privind implicarea 
sectorului pescuitului în procesul de luare a 
deciziilor. Utilizarea partajată a spațiului 
maritim cu alte activități, în special în zona 
costieră, precum și consecințele 
socioeconomice ale acesteia vor fi, de 
asemenea, abordate.

ecosistemele marine să fie sănătoase și 
productive și pentru a evalua și atenua 
impactul activităților de pescuit asupra 
ecosistemelor marine (inclusiv de 
adâncime). Vor fi dezvoltate noi strategii 
durabile de captură care aduc servicii 
societății menținând în același timp 
ecosisteme marine sănătoase. Vor fi 
măsurate efectele socioeconomice și 
ecologice ale opțiunilor de gestionare. 
Efectele și adaptarea la schimbările de 
mediu, inclusiv schimbările climatice, vor 
fi, de asemenea, examinate împreună cu 
noile instrumente de gestionare pentru a 
face față riscului și incertitudinii. 
Activitățile vor sprijini cercetarea privind 
biologia, genetica și dinamica populațiilor 
de pește, asupra rolului principalelor specii 
în ecosisteme, cu privire la activitățile de 
pescuit și la activitățile de monitorizare, 
privind comportamentele din sectorul 
pescuitului și adaptarea la noile piețe, de 
exemplu etichetarea ecologică, privind 
implicarea sectorului pescuitului în 
procesul de luare a deciziilor. Utilizarea 
partajată a spațiului maritim cu alte 
activități, în special în zona costieră, 
precum și consecințele socioeconomice ale 
acesteia vor fi, de asemenea, abordate.

Or. en

Amendamentul 714
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.3 – subpunctul 2.3.2 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3.2. Dezvoltarea acvaculturii europene 
competitive

2.3.2. Dezvoltarea acvaculturii europene 
durabile și competitive 
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Amendamentul 715
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.3 – subpunctul 2.3.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acvacultura are un mare potențial pentru 
dezvoltarea produselor sigure, sănătoase și 
competitive, concepute în funcție de 
necesitățile și preferințele consumatorilor, 
precum și pentru servicii de mediu 
(bioremediere, utilizarea terenurilor, 
administrarea apelor, etc.) și producerea de
energie, dar ea trebuie să se realizeze pe 
deplin în Europa. Cunoștințele și 
tehnologiile vor fi consolidate în toate 
aspectele legate de domesticirea speciilor 
stabilite și diversificarea către specii noi, 
luând în considerare interacțiunile dintre 
acvacultură și ecosistemele acvatice, și 
efectele schimbărilor climatice și modul în 
care sectorul se poate adapta la acestea. 
Inovarea va fi, de asemenea, promovată 
pentru sisteme de producție durabile în 
interiorul uscatului, în zona de coastă și în 
larg. Va fi acordată o atenție deosebită 
înțelegerii dimensiunilor sociale și 
economice ale sectorului, care să stea la 
baza unei producții eficiente din punct de 
vedere energetic și al costurilor, care să 
corespundă pieței și așteptărilor
consumatorilor, asigurând, în același timp, 
competitivitatea și perspectivele atractive 
pentru investitori și producători.

Acvacultura durabilă are potențial pentru 
dezvoltarea produselor sigure, sănătoase și 
competitive, concepute în funcție de 
necesitățile și preferințele consumatorilor, 
precum și pentru servicii de mediu 
(bioremediere, utilizarea terenurilor, 
administrarea apelor, etc.) și producerea de 
energie, dar ea trebuie să se realizeze pe 
deplin în Europa. Cunoștințele și 
tehnologiile vor fi consolidate în toate 
aspectele legate de domesticirea speciilor 
stabilite și diversificarea către specii noi, 
limitând impactul asupra mediului al
interacțiunilor dintre acvacultură și 
ecosistemele acvatice, și efectele 
schimbărilor climatice și modul în care 
sectorul se poate adapta la acestea. 
Inovarea va fi, de asemenea, promovată 
pentru sisteme de producție durabile în 
interiorul uscatului, în zona de coastă și în 
larg. Va fi acordată o atenție deosebită 
înțelegerii dimensiunilor ecologice, sociale 
și economice ale sectorului, care să stea la 
baza impactului scăzut asupra mediului,
unei producții eficiente din punct de vedere 
energetic și al costurilor, care să 
corespundă pieței și nevoilor
consumatorilor, asigurând, în același timp, 
competitivitatea pe termen lung și 
perspectivele atractive pentru investitori și 
producători.

Or. en
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Amendamentul 716
Nuno Teixeira

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.3 – subpunctul 2.3.3 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3.3. Stimularea inovării în domeniul 
marin prin intermediul biotehnologiei

2.3.3. Stimularea inovării în domeniul 
marin prin intermediul biotehnologiei și 
protejarea biodiversității

Or. pt

Justificare

Protejarea biodiversității reprezintă o prioritate fundamentală viitoare împreună cu 
prioritatea menționată.

Amendamentul 717
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.3 – subpunctul 2.3.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mai mult de 90% din biodiversitatea 
marină rămâne neexplorată, oferind un 
potențial imens pentru descoperirea unor 
specii noi și aplicațiile în domeniul 
biotehnologiilor marine, prevăzut să 
genereze o creștere anuală de 10% pentru 
acest sector. Se va acorda sprijin explorării 
și exploatării în continuare a potențialului 
considerabil oferit de biodiversitatea 
marină și biomasa acvatică de a introduce 
noi procese inovatoare, produse și servicii 
inovatoare pe piețe, cu aplicații potențiale 
în industriile producătoare de materiale și 
substanțe chimice, farmaceutice, 
piscicultură și acvacultură, aprovizionare 
cu energie și cosmetice.

Mai mult de 90% din biodiversitatea 
marină rămâne neexplorată, oferind un 
potențial imens pentru descoperirea unor 
specii noi și aplicațiile în domeniul 
biotehnologiilor marine, prevăzut să 
genereze o creștere anuală de 10% pentru 
acest sector. Se va acorda sprijin explorării 
și exploatării în continuare a potențialului 
considerabil oferit de biodiversitatea 
marină și biomasa acvatică de a introduce 
noi procese inovatoare și durabile, produse 
și servicii inovatoare pe piețe, cu aplicații 
potențiale în industriile producătoare de 
materiale și substanțe chimice, 
farmaceutice, piscicultură și acvacultură, 
aprovizionare cu energie și cosmetice.
Trebuie să se țină seama cu atenție de 
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preocupările ecologice privind utilizarea 
biotehnologiei în sistemele marine 
deschise.

Or. en

Amendamentul 718
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general este de a accelera 
transformarea industriei europene bazată 
pe combustibili fosili într-o industrie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, 
eficientă din punct de vedere al resurselor 
și durabilă. Cercetarea și inovarea vor pune 
la dispoziție mijloacele de a reduce 
dependența de combustibilii fosili a 
Uniunii și va contribui la îndeplinirea 
obiectivelor politicilor privind energia și 
schimbările climatice pentru 2020 (10% 
din combustibilii pentru transporturi din 
surse regenerabile de energie și o reducere 
de 20% a emisiilor de gaze cu efect de 
seră). Estimările concluzionează că o 
trecere la materii prime biologice și metode 
de transformare biologică ar putea duce la 
economii de până la 2,5 miliarde de tone de 
echivalent CO2 pe an până în 2030, piețe 
mai mari pentru materiile prime ecologice 
și noi produse de consum. Exploatarea 
acestui potențial necesită obținerea unei 
baze de cunoștințe vaste și dezvoltarea de 
(bio)tehnologii relevante, concentrându-se 
în principal pe trei elemente esențiale: (a) 
transformarea proceselor actuale bazate pe 
combustibili fosili în procese bazate pe 
biotehnologii, eficiente din punct de vedere 
al resurselor și energiei; (b) instituirea unor 
lanțuri de aprovizionare fiabile și 
corespunzătoare a biomasei și fluxurilor 

Obiectivul general este de a accelera 
transformarea industriei europene bazată 
pe combustibili fosili într-o industrie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, 
eficientă din punct de vedere al resurselor 
și durabilă. Cercetarea și inovarea vor pune 
la dispoziție mijloacele de a reduce 
dependența de combustibilii fosili a 
Uniunii și va contribui la îndeplinirea 
obiectivelor politicilor privind energia și 
schimbările climatice pentru 2020 (10% 
din combustibilii pentru transporturi din 
surse regenerabile de energie și o reducere 
de 20% a emisiilor de gaze cu efect de 
seră). Estimările concluzionează că o 
trecere la materii prime biologice și metode 
de transformare biologică ar putea duce la 
economii de până la 2,5 miliarde de tone de 
echivalent CO2 pe an până în 2030, piețe 
mai mari pentru materiile prime ecologice 
și noi produse de consum. Exploatarea 
acestui potențial necesită obținerea unei 
baze de cunoștințe vaste și dezvoltarea de 
(bio)tehnologii relevante, concentrându-se 
în principal pe trei elemente esențiale: (a) 
transformarea proceselor actuale bazate pe 
combustibili fosili în procese bazate pe 
biotehnologii, eficiente din punct de vedere 
al resurselor și energiei; (b) instituirea unor 
lanțuri de aprovizionare fiabile, durabile și 
pe distanță mai scurtă a biomasei și 
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de deșeuri și o rețea extinsă de biorafinării 
în întreaga Europă; și (c) sprijinirea 
dezvoltării pieței pentru produsele și 
procesele ecologice. Se vor căuta sinergii 
cu obiectivul specific „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale”.

fluxurilor de deșeuri și o rețea extinsă de 
biorafinării în întreaga Europă; și (c) 
sprijinirea dezvoltării pieței pentru 
produsele și procesele ecologice. Se vor 
căuta sinergii cu obiectivul specific 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale”.

Or. en

Amendamentul 719
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.4 – subpunctul 2.4.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi sprijinite progrese majore către o 
industrie bazată cu emisii reduse de dioxid 
de carbon, eficientă din punctul de vedere 
al utilizării resurselor și durabilă, prin 
descoperirea și exploatarea resurselor 
biologice terestre și acvatice, minimizând
în același timp efectele negative asupra 
mediului. Ar trebui să fie examinate
combinațiile posibile între diferitele 
utilizări ale biomasei. Va fi vizată 
dezvoltarea unor produse ecologice și 
compuși activi din punct de vedere 
biologic pentru industrie și consumatori cu 
privire la calitățile noi, funcționalități și 
durabilitate mai bună. Valoarea economică 
a resurselor regenerabile, deșeurilor 
biodegradabile și a subproduselor acestora 
va fi maximizată prin instituirea unor 
procese noi și eficiente din punct de vedere 
al resurselor.

Vor fi sprijinite progrese majore către o 
industrie bazată cu emisii reduse de dioxid 
de carbon, eficientă din punctul de vedere 
al utilizării resurselor și durabilă, prin 
descoperirea și exploatarea resurselor 
biologice terestre și acvatice, eliminând în 
același timp efectele negative asupra 
mediului. Ar trebui să fie evaluate cu 
atenție combinațiile posibile între diferitele 
utilizări ale biomasei, în special să se 
asigure că noile moduri de utilizare a 
biomasei nu pun în pericol producția de 
alimente și securitatea acestora, nu numai 
în Uniune dar și în țările în curs de 
dezvoltare, nu conduc la transformarea 
nedurabilă a utilizării solului sau la 
practici de excavare a terenului. Va fi 
vizată dezvoltarea unor produse ecologice 
și compuși activi din punct de vedere 
biologic pentru industrie și consumatori cu 
privire la calitățile noi, funcționalități și 
durabilitate mai bună. Valoarea economică 
a resurselor regenerabile, deșeurilor 
biodegradabile și a subproduselor acestora 
va fi maximizată prin instituirea unor 
procese noi și eficiente din punct de vedere 
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al resurselor.

Or. en

Amendamentul 720
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.4 – subpunctul 2.4.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi susținute activități pentru a stimula 
bioprodusele durabile, produsele 
intermediare și 
bioenergia/biocombustibilii, în special 
concentrându-se pe o abordare în cascadă, 
prioritizând generarea de produse cu o 
valoare adăugată mare. Vor fi elaborate 
tehnologii și strategii pentru a asigura 
aprovizionarea cu materii prime. 
Îmbunătățirea seriei de tipuri de biomasă 
pentru a fi utilizate în a doua și a treia 
generație de biorafinării, inclusiv 
silvicultura, deșeurile biodegradabile și 
subprodusele industriale, va ajuta la 
evitarea conflictelor produse 
alimentare/combustibili și va sprijini în 
continuare dezvoltarea economică din 
zonele rurale și de coastă din Uniune.

Vor fi susținute activități pentru a stimula 
bioprodusele durabile, produsele 
intermediare și 
bioenergia/biocombustibilii, în special 
concentrându-se pe o abordare în cascadă, 
prioritizând generarea de produse cu o 
valoare adăugată mare. Vor fi elaborate 
tehnologii și strategii pentru a asigura 
aprovizionarea cu materii prime. 
Îmbunătățirea disponibilității, tipurilor și 
caracteristicilor de biomasă pentru a fi 
utilizate în a doua și a treia generație de 
biorafinării, inclusiv agricultura, 
horticultura, silvicultura, deșeurile 
biodegradabile și subprodusele industriale, 
va ajuta la evitarea conflictelor produse 
alimentare/combustibili și va sprijini în 
continuare dezvoltarea economică din 
zonele rurale și de coastă din Uniune.

Or. en

Amendamentul 721
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.4 – subpunctul 2.4.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi susținute activități pentru a stimula 
bioprodusele durabile, produsele 

Vor fi susținute activități pentru a stimula 
bioprodusele durabile, produsele 
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intermediare și 
bioenergia/biocombustibilii, în special 
concentrându-se pe o abordare în cascadă, 
prioritizând generarea de produse cu o 
valoare adăugată mare. Vor fi elaborate 
tehnologii și strategii pentru a asigura 
aprovizionarea cu materii prime. 
Îmbunătățirea seriei de tipuri de biomasă 
pentru a fi utilizate în a doua și a treia 
generație de biorafinării, inclusiv 
silvicultura, deșeurile biodegradabile și 
subprodusele industriale, va ajuta la 
evitarea conflictelor produse 
alimentare/combustibili și va sprijini în 
continuare dezvoltarea economică din 
zonele rurale și de coastă din Uniune.

intermediare și 
bioenergia/biocombustibilii, în special 
concentrându-se pe o abordare în cascadă, 
prioritizând generarea de produse cu o 
valoare adăugată mare. Vor fi elaborate 
tehnologii și strategii pentru a asigura 
aprovizionarea cu materii prime. 
Îmbunătățirea disponibilității, tipurilor și
caracteristicilor de biomasă pentru a fi 
utilizate în a doua și a treia generație de 
biorafinării, inclusiv agricultura, 
horticultura, silvicultura, deșeurile 
biodegradabile și subprodusele industriale, 
va ajuta la evitarea conflictelor produse 
alimentare/combustibili și va sprijini în 
continuare dezvoltarea economică din 
zonele rurale și de coastă din Uniune.

Or. en

Amendamentul 722
Giles Chichester, Vicky Ford

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.4 – subpunctul 2.4.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile vizând cererea vor deschide noi 
piețe pentru inovarea prin biotehnologie. 
Standardizarea la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional este necesară, printre altele, 
pentru determinarea conținutului ecologic, 
funcționalitățile produsului și 
biodegradabilitatea. Metodologiile și 
abordările pentru analiza ciclului de viață
trebuie să fie dezvoltate în continuare și 
adaptate în mod continuu la progresele 
științifice și industriale. Activitățile de 
cercetare care sprijină activitățile de 
reglementare și standardizare ale 
produselor și proceselor în domeniul 
biotehnologiei sunt considerate esențiale 
pentru sprijinirea procesului de creare a noi 
piețe și pentru materializarea 

Măsurile vizând cererea vor deschide noi 
piețe pentru inovarea prin biotehnologie. 
Standardizarea la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional este necesară, printre altele, 
pentru determinarea conținutului ecologic, 
eficiența utilizării resurselor (teren, apă, 
nutrienți), funcționalitățile produsului și 
biodegradabilitatea. Metodologiile și 
abordările pentru analiza ciclului de viață 
trebuie să fie dezvoltate în continuare și 
adaptate în mod continuu la progresele 
științifice și industriale. Activitățile de 
cercetare care sprijină achizițiile publice,
activitățile de reglementare și standardizare 
ale produselor și proceselor, în domeniul 
biotehnologiei sunt considerate esențiale 
pentru sprijinirea procesului de creare a noi 
piețe și pentru materializarea 
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oportunităților de schimburi comerciale. oportunităților de schimburi comerciale 
pentru produsele fabricate într-un mod 
mai durabil.

Or. en

Amendamentul 723
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.4 – subpunctul 2.4.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile vizând cererea vor deschide noi 
piețe pentru inovarea prin biotehnologie. 
Standardizarea la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional este necesară, printre altele, 
pentru determinarea conținutului ecologic, 
funcționalitățile produsului și 
biodegradabilitatea. Metodologiile și 
abordările pentru analiza ciclului de viață 
trebuie să fie dezvoltate în continuare și 
adaptate în mod continuu la progresele 
științifice și industriale. Activitățile de 
cercetare care sprijină activitățile de 
reglementare și standardizare ale 
produselor și proceselor în domeniul 
biotehnologiei sunt considerate esențiale 
pentru sprijinirea procesului de creare a noi 
piețe și pentru materializarea 
oportunităților de schimburi comerciale.

Măsurile vizând cererea vor deschide noi 
piețe pentru inovarea prin biotehnologie. 
Standardizarea la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional este necesară, printre altele, 
pentru determinarea conținutului ecologic, 
eficiența utilizării resurselor (teren, apă, 
nutrienți), funcționalitățile produsului și 
biodegradabilitatea. Metodologiile și 
abordările pentru analiza ciclului de viață 
trebuie să fie dezvoltate în continuare și 
adaptate în mod continuu la progresele 
științifice și industriale. Activitățile de 
cercetare care sprijină achizițiile publice,
activitățile de reglementare și standardizare 
ale produselor și proceselor, în domeniul 
biotehnologiei sunt considerate esențiale 
pentru sprijinirea procesului de creare a noi 
piețe și pentru materializarea 
oportunităților de schimburi comerciale.

Or. en

Amendamentul 724
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4a. Cercetări marine și maritime 
transversale
2.4a.1. Impactul schimbării climatice 
asupra ecosistemelor marine și economiei 
maritime
Activitățile vor fi sprijinite pentru a spori 
înțelegerea actuală a funcționării 
ecosistemelor marine, a interacțiunilor 
dintre oceane și atmosferă. Aceasta va 
spori abilitatea de a evalua rolul 
oceanelor asupra climatului și impactul 
schimbării climatice și a acidificării 
oceanului asupra ecosistemelor și zonelor 
de coastă.
2.4a.2.Dezvoltarea potențialului 
resurselor marine prin intermediul unei 
abordări integrate
Stimularea pe termen lung, creșterea 
maritimă durabilă și crearea sinergiilor în 
cadrul tuturor sectoarelor maritime 
necesită o abordare integrată. Activitățile 
de cercetare se vor concentra asupra 
conservării mediului marin precum și 
asupra impactului activităților și 
produselor maritime asupra sectoarelor 
nemaritime.
Aceasta va permite obținerea unor 
progrese în domeniul ecoinovării, de 
exemplu noi produse, procese și aplicarea 
conceptelor, instrumentelor și măsurilor 
de gestiune pentru evaluarea și reducerea 
impactului acțiunilor umane asupra 
mediului marin pentru a avansa spre o 
gestionare durabilă a activităților 
maritime.
2.4a.3. Concepte și tehnologii transversale 
care permit creșterea în domeniul maritim
Progresele în domeniul tehnologiilor 
generice transversale (de exemplu, TIC, 
electronică, nanomateriale, aliaje, 
biotehnologii etc.) și noile dezvoltări și 
concepte în domeniul ingineriei vor 
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continua să genereze creșterea 
economică. Activitățile vor permite 
descoperiri majore în domeniul cercetării 
marine și maritime și al observării 
oceanului (de exemplu, cercetare în 
largul mării, observarea sistemelor, 
senzori, sisteme automate de monitorizare 
și supraveghere a activităților, stabilirea 
biodiversității marine, riscuri geologice 
marine, submarine, vehicule subacvatice 
etc.). Obiectivul este reducerea impactului 
asupra mediului marin (de exemplu, 
zgomotul subacvatic, introducerea 
speciilor invazive și a poluanților de pe 
mare și de pe uscat etc.) și reducerea 
amprentei de carbon a activităților 
umane. Tehnologiile generice 
transversale vor sta la baza implementării 
politicilor marine și maritime ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 725
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea internațională a cunoștințelor, 
științelor și tehnologiilor agricole pentru 
dezvoltare (IAASTD), inițiată de Banca 
Mondială, în parteneriat deschis cu un 
grup de organizații care reunesc mai 
multe părți interesate precum FAO, GEF, 
UNDP, UNEP, UNESCO, Banca 
Mondială și WHO, și după consultarea 
științifică extinsă la nivel mondial, 
furnizează o intervenție politică și o foaie 
de parcurs globale, care ar trebui să 
reprezinte principiul director pentru a 
identifica un răspuns al Uniunii la 
provocările de a descoperi/crea sisteme de 
producție și de furnizare a alimentelor 
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care nu degradează baza de resurse. 
Această politică și această foaie de 
parcurs trebuie să direcționeze 
dezvoltarea programelor specifice de 
lucru în contextul acestei provocări.

Or. en

Amendamentul 726
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dincolo de sursele generale de consultanță 
externe, se va urmări realizarea de 
consultări pe teme specifice din partea 
Comitetului permanent privind cercetarea 
agricolă (SCAR), în special privind aspecte 
strategice prin activități de previziuni și 
privind coordonarea cercetării agricole la 
nivel național și al Uniunii. Vor fi instituite 
legături adecvate cu acțiunile 
Parteneriatului european pentru inovare, 
productivitate și dezvoltare durabilă în 
agricultură.

Dincolo de sursele generale de consultanță 
externe, se va urmări realizarea de 
consultări pe teme specifice din partea 
Comitetului permanent privind cercetarea 
agricolă (SCAR), în special privind aspecte 
strategice prin activități de previziuni și 
privind coordonarea cercetării agricole la 
nivel național și al Uniunii. Vor fi instituite 
legături adecvate cu acțiunile 
Parteneriatului european pentru inovare, 
productivitate și dezvoltare durabilă în 
agricultură, ale cărui obiective trebuie să 
se concentreze asupra unei abordări 
ecosistemice, în special agroecologice, iar 
guvernanța sa ar trebui să asigure 
participarea la scară largă a părților 
interesate.

Or. en

Amendamentul 727
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.5 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Există deja un volum mare de dovezi 
științifice actuale binecunoscute privind 
legătura dintre degradarea bazei de 
resurse naturale, inclusiv a biodiversității, 
și funcționarea ecosistemelor naturale și 
seminaturale pentru a furniza servicii 
esențiale societății; Prin urmare este 
convenabil să se acționeze cu privire la 
soluțiile propuse ca un rezultat al acestei 
științe.

Or. en

Amendamentul 728
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Impactul potențial și difuzarea rezultatelor 
cercetării vor fi susținute activ prin acțiuni 
specifice privind comunicarea, schimbul de 
cunoștințe și implicarea diverșilor actori pe 
tot parcursul proiectelor. Punerea în 
aplicare va combina o serie largă de 
activități, inclusiv activități demonstrative 
și activități pilot substanțiale. Va fi 
încurajat accesul ușor și deschis la 
rezultatele cercetării și bunele practici, prin 
baze de date acolo unde este cazul.

Impactul potențial și difuzarea rezultatelor 
cercetării vor fi susținute activ prin acțiuni 
specifice privind comunicarea, schimbul de 
cunoștințe și implicarea diverșilor actori pe 
tot parcursul proiectelor. Punerea în 
aplicare va combina o serie largă de 
activități, inclusiv activități demonstrative 
și activități pilot substanțiale. Va fi 
încurajat accesul de durată ușor și deschis 
la rezultatele cercetării și bunele practici, 
prin baze de date acolo unde este cazul.

Or. en

Amendamentul 729
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.5 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Impactul potențial și difuzarea rezultatelor 
cercetării vor fi susținute activ prin acțiuni 
specifice privind comunicarea, schimbul de 
cunoștințe și implicarea diverșilor actori pe 
tot parcursul proiectelor. Punerea în 
aplicare va combina o serie largă de 
activități, inclusiv activități demonstrative 
și activități pilot substanțiale. Va fi 
încurajat accesul ușor și deschis la 
rezultatele cercetării și bunele practici, prin 
baze de date acolo unde este cazul.

Impactul potențial și difuzarea rezultatelor 
cercetării vor fi susținute activ prin acțiuni 
specifice privind comunicarea, schimbul de 
cunoștințe și tehnologie și implicarea 
diverșilor actori pe tot parcursul 
proiectelor. Punerea în aplicare va combina 
o serie largă de activități, inclusiv activități 
demonstrative și activități pilot 
substanțiale. Va fi încurajat accesul ușor și 
deschis la rezultatele cercetării și bunele 
practici, prin baze de date acolo unde este 
cazul.

Or. en

Amendamentul 730
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ajutorul specific pentru IMM-uri va 
permite o participare crescută a fermelor, 
pescarilor, cât și a celorlalte tipuri de 
microîntreprinderi din cercetare și activități 
demonstrative. Nevoile specifice din 
sectorul producției primare pentru 
serviciile de sprijinire a inovării și 
structurile de informare vor fi luate în 
considerare. Punerea în aplicare va 
combina o gamă largă de activități, inclusiv 
acțiuni de schimburi de cunoștințe, în 
cadrul cărora implicarea agricultorilor și 
intermediarilor va fi asigurată în mod activ, 
în vederea rezumării nevoilor de cercetare 
ale utilizatorilor finali. Vor fi încurajate 
accesul ușor și deschis la rezultatele 
cercetării și bunele practici.

Ajutorul specific pentru IMM-uri va 
permite o participare crescută a fermelor, 
pescarilor, cât și a celorlalte tipuri de 
microîntreprinderi din cercetare și activități 
demonstrative. Nevoile specifice din 
sectorul producției primare pentru 
serviciile de sprijinire a inovării și 
structurile de informare vor fi luate în
considerare. Punerea în aplicare va 
combina o gamă largă de activități, inclusiv 
acțiuni de schimburi de cunoștințe, în 
cadrul cărora implicarea agricultorilor și 
intermediarilor va fi asigurată în mod activ, 
în vederea rezumării nevoilor de cercetare 
ale utilizatorilor finali. Vor fi încurajate 
accesul de durată ușor și deschis la 
rezultatele cercetării și bunele practici.

Or. en
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Amendamentul 731
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.5 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul pentru stabilirea standardelor va fi 
utilizat pentru a contribui la accelerarea 
procesului de introducere pe piață pentru 
bunurile și serviciile noi și ecologice.

Sprijinul pentru stabilirea standardelor va fi 
utilizat pentru a contribui la accelerarea 
procesului de introducere pe piață pentru 
bunurile și serviciile noi și ecologice,
mergând de la sistemele de producție 
terestră și acvatică până la consumatorul 
final.

Or. en

Justificare

Trebuie să se precizeze că se va utiliza un cadru standard pentru întregul lanț valoric, de la 
producția primară (terestră sau acvatică) până la consumatorul final. Aceasta este singura 
modalitate de a garanta că întregul lanț valoric contribuie la realizarea obiectivelor comune.

Amendamentul 732
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.5 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul pentru stabilirea standardelor va fi 
utilizat pentru a contribui la accelerarea 
procesului de introducere pe piață pentru 
bunurile și serviciile noi și ecologice.

Sprijinul pentru stabilirea standardelor va fi 
utilizat în mod corespunzător.

Or. en

Amendamentul 733
Giles Chichester, Vicky Ford
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Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 2 – subpunctul 2.5 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activități orientate spre viitor vor fi 
întreprinse în sectoarele bioeconomiei, 
inclusiv dezvoltarea bazelor de date, 
indicatorilor și modelelor în vederea 
soluționării problemelor globale, europene, 
naționale și regionale. Un observator 
european al bioeconomiei trebuie instituit 
pentru descrierea și monitorizarea la 
nivelul Uniunii și la nivel mondial a 
activităților de cercetare și inovare, 
dezvoltarea unor indicatori cheie de 
performanță și monitorizarea politicilor de 
inovare în domeniul bioeconomiei.

Activități orientate spre viitor vor fi 
întreprinse în sectoarele bioeconomiei, 
inclusiv dezvoltarea bazelor de date, 
indicatorilor și modelelor în vederea 
soluționării problemelor mondiale, 
europene, naționale și regionale. Un 
observator european al bioeconomiei, care 
să reunească toate părțile interesate din 
lumea științei, din industrie și din 
societatea civilă, trebuie instituit pentru 
descrierea și monitorizarea la nivelul 
Uniunii și la nivel mondial a activităților de 
cercetare și inovare, dezvoltarea unor 
indicatori cheie de performanță și 
monitorizarea politicilor de inovare în 
domeniul bioeconomiei.

Or. en

Amendamentul 734
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta III – punctul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Surse de energie sigure, ecologice și 
eficiente

3. Eficiență energetică și surse de energie 
sigure, ecologice și eficiente

Or. ro

Amendamentul 735
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta III – punctul 3.1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1. Reducerea consumului energetic și a 
amprentei de carbon prin utilizare durabilă 
și inteligentă

3.1. Creșterea eficienței energetice și 
reducerea consumului energetic și a 
amprentei de carbon prin utilizare durabilă 
și inteligentă

Or. ro

Amendamentul 736
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1. Reducerea consumului energetic și a 
amprentei de carbon prin utilizare durabilă 
și inteligentă

3.1. Reducerea consumului energetic și a 
amprentei de carbon prin producție de 
energie și utilizare durabilă și inteligentă

Or. en

Amendamentul 737
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sursele de energie și obiceiurile de consum 
ale industriilor europene, transporturile, 
construcțiile, orașele și municipiile sunt în 
mare măsură nesustenabile, ceea ce 
conduce la un impact semnificativ asupra 
mediului și schimbărilor climatice. 
Dezvoltarea de clădiri cu emisii aproape de 
zero, a unei industrii foarte eficiente și a 
preluării în masă de către întreprinderi, 
persoane fizice, comunități și 
orașe/municipalități a unor soluții de 
eficiență energetică va necesita nu doar 

Sursele de energie și obiceiurile de consum 
ale industriilor europene, transporturile, 
construcțiile, orașele și municipiile sunt în 
mare măsură nesustenabile, ceea ce 
conduce la un impact semnificativ asupra 
mediului și schimbărilor climatice. 
Dezvoltarea de clădiri cu emisii aproape de 
zero, a unei industrii foarte eficiente și a 
preluării în masă de către întreprinderi, 
persoane fizice, comunități și 
orașe/municipalități a unor soluții de 
eficiență energetică va necesita nu doar 
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progresul tehnologic, ci și soluții de natură 
netehnologică, cum ar fi noile servicii de 
consultanță, finanțare și servicii de 
gestionare a cererii. Astfel eficiența 
energetică poate asigura una dintre cele 
mai rentabile modalități de a reduce 
cererea de energie, sporind astfel siguranța 
aprovizionării cu energie, reducerea 
impactului asupra mediului și asupra climei 
și stimulând competitivitatea.

progresul tehnologic, ci și soluții de natură 
netehnologică, cum ar fi noile servicii de 
consultanță, finanțare și servicii de 
gestionare a cererii. Astfel eficiența 
energetică poate asigura una dintre cele 
mai rentabile modalități de a reduce 
cererea de energie, sporind astfel siguranța 
aprovizionării cu energie, reducerea 
impactului asupra mediului și asupra climei 
și stimulând competitivitatea. Orizont 2020 
ar putea sprijini Uniunea să depășească 
obiectivele de 20% printr-o promovare 
mai puternică a dezvoltării surselor 
regenerabile de energie și prin preluarea 
și inovarea în domeniul eficienței 
energetice.

Or. en

Amendamentul 738
Britta Thomsen

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sursele de energie și obiceiurile de consum 
ale industriilor europene, transporturile, 
construcțiile, orașele și municipiile sunt în 
mare măsură nesustenabile, ceea ce 
conduce la un impact semnificativ asupra 
mediului și schimbărilor climatice. 
Dezvoltarea de clădiri cu emisii aproape de 
zero, a unei industrii foarte eficiente și a 
preluării în masă de către întreprinderi, 
persoane fizice, comunități și 
orașe/municipalități a unor soluții de 
eficiență energetică va necesita nu doar 
progresul tehnologic, ci și soluții de natură 
netehnologică, cum ar fi noile servicii de 
consultanță, finanțare și servicii de 
gestionare a cererii. Astfel eficiența 
energetică poate asigura una dintre cele 
mai rentabile modalități de a reduce 
cererea de energie, sporind astfel siguranța 

Sursele de energie și obiceiurile de consum 
ale industriilor europene, transporturile, 
construcțiile, orașele și municipiile sunt în 
mare măsură nesustenabile, ceea ce 
conduce la un impact semnificativ asupra 
mediului și schimbărilor climatice. 
Dezvoltarea clădirilor noi și existente cu 
emisii aproape de zero, a tehnologiei în 
domeniul surselor regenerabile de 
energie, a unei industrii foarte eficiente și a 
preluării în masă de către întreprinderi, 
persoane fizice, comunități și 
orașe/municipalități a unor soluții de 
eficiență energetică va necesita nu doar 
progresul tehnologic, ci și soluții de natură 
netehnologică, cum ar fi noile servicii de 
consultanță, finanțare și servicii de 
gestionare a cererii. Astfel eficiența 
energetică poate asigura una dintre cele 
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aprovizionării cu energie, reducerea 
impactului asupra mediului și asupra climei 
și stimulând competitivitatea.

mai rentabile modalități de a reduce 
cererea de energie și, împreună cu sursele 
regenerabile de energie, eliminând astfel 
emisiile de carbon din sectorul energiei,
sporind siguranța aprovizionării cu energie, 
reducerea impactului asupra mediului și 
asupra climei și stimulând și confirmând
competitivitatea și poziția de lider a 
Europei la nivel mondial. Finanțarea în 
scopul cercetării și dezvoltării producției 
de energie bazată pe combustibili fosili 
este, prin urmare, neeligibilă în temeiul 
acestei provocări societale.

Or. en

Justificare

Sursele regenerabile de energie și eficiența energetică au fost identificate în Perspectiva 
energetică CE 2050 ca „opțiunea fără regrete”, împreună cu infrastructura. Atât eficiența 
energetică, cât și cercetarea și dezvoltarea în domeniul tehnologiei surselor regenerabile de 
energie trebuie încurajate pentru îndeplinirea acestor obiective și susținerea poziției de lider 
a Europei în acest domeniu. Prin urmare, în timpul finanțării publice limitate, fiecare euro 
din bugetul Orizont 2020 cheltuit pentru tehnologia combustibililor fosili trebuie considerat 
ca venind în contradicție cu obiectivele evidențiate în cadrul atelierului „Surse de energie 
sigure, ecologice și eficiente”.

Amendamentul 739
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sursele de energie și obiceiurile de consum 
ale industriilor europene, transporturile, 
construcțiile, orașele și municipiile sunt în 
mare măsură nesustenabile, ceea ce 
conduce la un impact semnificativ asupra 
mediului și schimbărilor climatice. 
Dezvoltarea de clădiri cu emisii aproape de 
zero, a unei industrii foarte eficiente și a 
preluării în masă de către întreprinderi, 
persoane fizice, comunități și 
orașe/municipalități a unor soluții de 

Sursele de energie și obiceiurile de consum 
ale industriilor europene, transporturile, 
construcțiile, orașele și municipiile sunt 
adesea ineficiente și în mare măsură 
nesustenabile, ceea ce conduce la un 
impact semnificativ asupra mediului și 
schimbărilor climatice. Dezvoltarea 
clădirilor noi și existente cu emisii aproape 
de zero și cu energie pozitivă, a unei 
industrii foarte eficiente și durabile și a 
preluării în masă de către întreprinderi, 
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eficiență energetică va necesita nu doar 
progresul tehnologic, ci și soluții de natură 
netehnologică, cum ar fi noile servicii de 
consultanță, finanțare și servicii de 
gestionare a cererii. Astfel eficiența 
energetică poate asigura una dintre cele
mai rentabile modalități de a reduce 
cererea de energie, sporind astfel siguranța 
aprovizionării cu energie, reducerea 
impactului asupra mediului și asupra climei 
și stimulând competitivitatea.

persoane fizice, comunități și 
orașe/municipalități a unor soluții de 
eficiență energetică va necesita nu doar 
progresul tehnologic, ci și soluții de natură 
netehnologică, cum ar fi noile servicii de 
consultanță, finanțare și servicii de 
gestionare a cererii. Astfel eficiența 
energetică și economiile vor asigura cea 
mai rentabilă modalitate de a reduce 
cererea de energie, sporind astfel siguranța 
aprovizionării cu energie, reducerea 
impactului asupra mediului și asupra climei 
și stimulând competitivitatea și poziția de 
lider a Europei la nivel mondial. 
Finanțarea în scopul cercetării și 
dezvoltării producției de energie bazată pe 
combustibili fosili este, prin urmare, 
neeligibilă în temeiul acestei provocări 
societale.

Or. en

Amendamentul 740
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sursele de energie și obiceiurile de consum 
ale industriilor europene, transporturile, 
construcțiile, orașele și municipiile sunt în 
mare măsură nesustenabile, ceea ce 
conduce la un impact semnificativ asupra 
mediului și schimbărilor climatice. 
Dezvoltarea de clădiri cu emisii aproape de 
zero, a unei industrii foarte eficiente și a 
preluării în masă de către întreprinderi, 
persoane fizice, comunități și 
orașe/municipalități a unor soluții de 
eficiență energetică va necesita nu doar 
progresul tehnologic, ci și soluții de natură 
netehnologică, cum ar fi noile servicii de 
consultanță, finanțare și servicii de 
gestionare a cererii. Astfel eficiența 

Sursele de energie și obiceiurile de consum 
ale industriilor europene, transporturile, 
(inclusiv transportul maritim),
construcțiile, orașele și municipiile sunt în 
mare măsură nesustenabile, ceea ce 
conduce la un impact semnificativ asupra 
mediului și schimbărilor climatice. 
Dezvoltarea de clădiri și nave cu emisii 
aproape de zero, a unei industrii foarte 
eficiente și a preluării în masă de către 
întreprinderi, persoane fizice, comunități și 
orașe/municipalități a unor soluții de 
eficiență energetică va necesita nu doar 
progresul tehnologic, ci și soluții de natură 
netehnologică, cum ar fi noile servicii de 
consultanță, finanțare și servicii de 



AM\907980RO.doc 119/130 PE492.814v01-00

RO

energetică poate asigura una dintre cele 
mai rentabile modalități de a reduce 
cererea de energie, sporind astfel siguranța 
aprovizionării cu energie, reducerea 
impactului asupra mediului și asupra climei 
și stimulând competitivitatea.

gestionare a cererii. Astfel eficiența 
energetică poate asigura una dintre cele 
mai rentabile modalități de a reduce 
cererea de energie, sporind astfel siguranța 
aprovizionării cu energie, reducerea
impactului asupra mediului și asupra climei 
și stimulând competitivitatea.

Or. en

Amendamentul 741
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sursele de energie și obiceiurile de consum 
ale industriilor europene, transporturile, 
construcțiile, orașele și municipiile sunt în 
mare măsură nesustenabile, ceea ce 
conduce la un impact semnificativ asupra 
mediului și schimbărilor climatice. 
Dezvoltarea de clădiri cu emisii aproape de 
zero, a unei industrii foarte eficiente și a 
preluării în masă de către întreprinderi, 
persoane fizice, comunități și 
orașe/municipalități a unor soluții de 
eficiență energetică va necesita nu doar 
progresul tehnologic, ci și soluții de natură 
netehnologică, cum ar fi noile servicii de 
consultanță, finanțare și servicii de 
gestionare a cererii. Astfel eficiența 
energetică poate asigura una dintre cele 
mai rentabile modalități de a reduce 
cererea de energie, sporind astfel siguranța 
aprovizionării cu energie, reducerea 
impactului asupra mediului și asupra climei 
și stimulând competitivitatea.

Sursele de energie și obiceiurile de consum 
ale industriilor europene, transporturile, 
construcțiile, orașele și municipiile sunt în 
mare măsură nesustenabile, ceea ce 
conduce la un impact semnificativ asupra 
mediului și schimbărilor climatice. 
Dezvoltarea de clădiri cu emisii aproape de 
zero, de tehnologii în domeniul surselor 
regenerabile de energie, a unei industrii 
foarte eficiente și a preluării în masă de 
către întreprinderi, persoane fizice, 
comunități și orașe/municipalități a unor 
soluții de eficiență energetică va necesita 
nu doar progresul tehnologic, ci și soluții 
de natură netehnologică, cum ar fi noile 
servicii de consultanță, finanțare și servicii 
de gestionare a cererii. Astfel eficiența 
energetică poate asigura una dintre cele 
mai rentabile modalități de a reduce 
cererea de energie, sporind astfel siguranța 
aprovizionării cu energie, reducerea 
impactului asupra mediului și asupra climei 
și stimulând competitivitatea și poziția de 
lider a Europei în acest domeniu.

Or. en
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Amendamentul 742
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sursele de energie și obiceiurile de consum 
ale industriilor europene, transporturile, 
construcțiile, orașele și municipiile sunt în 
mare măsură nesustenabile, ceea ce 
conduce la un impact semnificativ asupra 
mediului și schimbărilor climatice. 
Dezvoltarea de clădiri cu emisii aproape 
de zero, a unei industrii foarte eficiente și a 
preluării în masă de către întreprinderi, 
persoane fizice, comunități și 
orașe/municipalități a unor soluții de 
eficiență energetică va necesita nu doar 
progresul tehnologic, ci și soluții de natură 
netehnologică, cum ar fi noile servicii de 
consultanță, finanțare și servicii de 
gestionare a cererii. Astfel eficiența 
energetică poate asigura una dintre cele 
mai rentabile modalități de a reduce 
cererea de energie, sporind astfel siguranța 
aprovizionării cu energie, reducerea 
impactului asupra mediului și asupra climei 
și stimulând competitivitatea.

Sursele de energie și obiceiurile de consum 
ale industriilor europene, transporturile, 
construcțiile, orașele și municipiile sunt în 
mare măsură nesustenabile, ceea ce 
conduce la un impact semnificativ asupra 
mediului și schimbărilor climatice. 
Dezvoltarea de clădiri cu consum scăzut 
de energie, a unei industrii foarte eficiente 
și a preluării în masă de către întreprinderi, 
persoane fizice, comunități și 
orașe/municipalități a unor soluții de 
eficiență energetică va necesita nu doar 
progresul tehnologic, ci și soluții de natură 
netehnologică, cum ar fi noile servicii de 
consultanță, finanțare și servicii de 
gestionare a cererii. Astfel eficiența 
energetică poate asigura una dintre cele 
mai rentabile modalități de a reduce 
cererea de energie, sporind astfel siguranța 
aprovizionării cu energie, reducerea 
impactului asupra mediului și asupra climei 
și stimulând competitivitatea.

Or. en

Amendamentul 743
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până în 2050 ar trebui să se realizeze o 
reducere cu 80-95% a emisiilor de gaze cu 
efect de seră. Toate scenariile din 
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Perspectiva energetică 2050 arată că 
tehnologiile care folosesc surse 
regenerabile de energie vor reprezenta, 
până la mijlocul secolului, cea mai mare 
parte a tehnologiile de aprovizionare cu 
energie și că eficiența energetică va juca 
un rol esențial pentru îndeplinirea 
obiectivelor. Este, prin urmare, adecvat ca 
85% din bugetul aferent acestei provocări 
să fie alocat cercetării și inovării în 
domeniul surselor regenerabile de energie 
și al eficienței energetice la utilizatorii 
finali.

Or. en

Amendamentul 744
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta III – punctul 3.1.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1.1. Reducerea consumului de energie și 
eliminarea risipei de energie, asigurând în 
același timp serviciile de care societatea și 
economia au nevoie, necesită nu numai 
introducerea pe piață a unor produse și 
servicii mai numeroase, mai eficiente, mai 
inteligente și ecologice și competitive din 
punct de vedere al costurilor, dar și 
integrarea componentelor și dispozitivelor 
astfel încât să coopereze în vederea 
optimizării utilizării energetice globale a 
clădirilor, serviciilor și industriei.

3.1.1. Asigurarea eficienței energetice și 
eliminarea risipei de energie, asigurând în 
același timp serviciile de care societatea și 
economia au nevoie, necesită nu numai 
introducerea pe piață a unor produse și 
servicii mai numeroase, mai eficiente, mai 
inteligente și ecologice și competitive din 
punct de vedere al costurilor, dar și 
integrarea componentelor și dispozitivelor 
astfel încât să coopereze în vederea 
optimizării utilizării energetice globale a 
clădirilor, serviciilor și industriei.

Or. it

Amendamentul 745
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a se asigura adoptarea integrală și a 
tuturor avantajelor pentru consumatori 
(inclusiv posibilitatea de a-și monitoriza 
consumul propriu), performanța energetică 
a acestor tehnologii și servicii trebuie să fie 
adaptată și optimizată pentru și în mediul 
lor de aplicare. Aceasta necesită nu doar 
cercetarea, dezvoltarea și testarea 
tehnologiilor inovatoare ale informației și 
comunicațiilor (TIC) și tehnici de 
monitorizare și control, dar și proiecte 
demonstrative pe scară largă și activități de 
aplicare în practică înainte de 
comercializare pentru a asigura 
interoperabilitatea și scalabilitatea. 
Asemenea proiecte ar trebui să vizeze 
elaborarea de proceduri comune pentru 
colectarea, centralizarea și analizarea 
consumului de energie și datelor privind 
emisiile pentru îmbunătățirea caracterului 
măsurabil, transparenței, acceptabilității 
sociale, planificării și vizibilității utilizării 
energiei și impactul acesteia asupra 
mediului.

Pentru a se asigura adoptarea integrală și a 
tuturor avantajelor pentru consumatori 
(inclusiv posibilitatea de a-și monitoriza 
consumul propriu), performanța energetică 
a acestor tehnologii și servicii trebuie să fie 
adaptată și optimizată pentru și în mediul 
lor de aplicare. Aceasta necesită nu doar 
cercetarea, dezvoltarea și testarea 
tehnologiilor inovatoare ale informației și 
comunicațiilor (TIC) și tehnici de 
monitorizare și control, dar și proiecte 
demonstrative pe scară largă și activități de 
aplicare în practică înainte de 
comercializare pentru a asigura 
interoperabilitatea și scalabilitatea. 
Asemenea proiecte ar trebui să vizeze 
elaborarea de proceduri comune pentru 
colectarea, centralizarea și analizarea 
consumului de energie și datelor privind 
emisiile pentru îmbunătățirea caracterului 
măsurabil, transparenței, acurateței,
acceptabilității sociale, planificării și 
vizibilității utilizării energiei și impactul
acesteia asupra mediului.

Or. en

Amendamentul 746
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a se asigura adoptarea integrală și a 
tuturor avantajelor pentru consumatori 
(inclusiv posibilitatea de a-și monitoriza 
consumul propriu), performanța energetică 
a acestor tehnologii și servicii trebuie să fie 
adaptată și optimizată pentru și în mediul 
lor de aplicare. Aceasta necesită nu doar 

Pentru a se asigura adoptarea integrală și a 
tuturor avantajelor pentru consumatori 
(inclusiv posibilitatea de a-și monitoriza 
consumul propriu), performanța energetică 
a acestor tehnologii și servicii trebuie să fie 
îmbunătățită, adaptată și optimizată pentru 
și în mediul lor de aplicare. Aceasta 
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cercetarea, dezvoltarea și testarea 
tehnologiilor inovatoare ale informației și 
comunicațiilor (TIC) și tehnici de 
monitorizare și control, dar și proiecte 
demonstrative pe scară largă și activități de 
aplicare în practică înainte de 
comercializare pentru a asigura 
interoperabilitatea și scalabilitatea. 
Asemenea proiecte ar trebui să vizeze 
elaborarea de proceduri comune pentru 
colectarea, centralizarea și analizarea 
consumului de energie și datelor privind 
emisiile pentru îmbunătățirea caracterului 
măsurabil, transparenței, acceptabilității 
sociale, planificării și vizibilității utilizării 
energiei și impactul acesteia asupra 
mediului.

necesită nu doar cercetarea, dezvoltarea și 
testarea tehnologiilor inovatoare ale 
informației și comunicațiilor (TIC) și 
tehnici de monitorizare și control, dar și 
proiecte demonstrative pe scară largă și 
activități de aplicare în practică înainte de 
comercializare pentru a asigura 
interoperabilitatea și scalabilitatea. 
Asemenea proiecte ar trebui să vizeze 
elaborarea de proceduri comune pentru 
colectarea, centralizarea și analizarea 
consumului de energie și datelor privind 
emisiile pentru îmbunătățirea caracterului 
măsurabil, transparenței, acceptabilității 
sociale, planificării și vizibilității utilizării 
energiei și impactul acesteia asupra 
mediului.

Or. en

Amendamentul 747
Paul Rübig

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.2 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1.2. Deblocarea potențialului în ceea ce 
privește sistemele eficiente și regenerabile 
de încălzire-răcire

3.1.2. Deblocarea potențialului în ceea ce 
privește sistemele competitive din punct de 
vedere al costurilor, eficiente, regenerabile 
de încălzire-răcire

Or. en

Amendamentul 748
Fiona Hall, Kent Johansson

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

O parte importantă a energiei din Uniune 
este consumată pentru climatizare, iar 
elaborarea unor tehnologii eficiente și 
rentabile, a unor tehnici de integrare a 
sistemului, de exemplu, conexiunea la rețea 
cu limbi și servicii standardizate în acest 
domeniu ar avea un impact major în 
reducerea cererii de energie. Acest lucru 
necesită cercetare și activități 
demonstrative ale unor noi sisteme și 
componente, pentru aplicații industriale 
precum și rezidențiale, de exemplu 
furnizarea de apă caldă, încălzire și răcirea 
spațiului descentralizată și la nivel de 
cartiere. Aceasta ar trebui să includă 
tehnologii diferite: energia termică solară, 
geotermală, pe bază de biomasă, pompe de 
căldură și cogenerarea eficientă de căldură 
și energie electrică etc., și să îndeplinească 
cerințele privind clădirile și cartierele cu 
consum scăzut de energie. Sunt necesare 
progrese suplimentare, în special în 
depozitarea termică din surse de energie 
regenerabile și stimularea dezvoltării și 
implementării de combinații eficiente de 
sisteme de încălzire și de răcire hibrid 
pentru aplicații centralizate și 
descentralizate.

O parte importantă a energiei din Uniune 
este consumată pentru climatizare, iar 
elaborarea unor tehnologii eficiente, 
durabile și rentabile, a unor tehnici de 
integrare a sistemului, de exemplu, 
conexiunea la rețea cu limbi și servicii 
standardizate în acest domeniu ar avea un 
impact major în reducerea cererii de 
energie. Acest lucru necesită cercetare și 
activități demonstrative ale unor noi 
sisteme și componente, pentru aplicații 
industriale precum și rezidențiale, de 
exemplu furnizarea de apă caldă, încălzire 
și răcirea spațiului descentralizată și la 
nivel de cartiere. Aceasta ar trebui să 
includă tehnologii diferite: energia termică 
solară, geotermală, pe bază de biomasă, 
pompe de căldură și cogenerarea eficientă 
de căldură și energie electrică etc., și să 
îndeplinească cerințele privind clădirile și 
cartierele cu consum scăzut de energie. 
Sunt necesare progrese suplimentare, în 
special în depozitarea termică din surse de 
energie regenerabile și stimularea 
dezvoltării și implementării de combinații 
eficiente de sisteme de încălzire și de răcire 
hibrid pentru aplicații centralizate și 
descentralizate.

Or. en

Amendamentul 749
Paul Rübig

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O parte importantă a energiei din Uniune 
este consumată pentru climatizare, iar 
elaborarea unor tehnologii eficiente și 
rentabile, a unor tehnici de integrare a 

O parte importantă a energiei din Uniune 
este consumată pentru climatizare, iar 
elaborarea unor tehnologii eficiente și 
competitive din punct de vedere al 
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sistemului, de exemplu, conexiunea la rețea 
cu limbi și servicii standardizate în acest 
domeniu ar avea un impact major în 
reducerea cererii de energie. Acest lucru 
necesită cercetare și activități 
demonstrative ale unor noi sisteme și 
componente, pentru aplicații industriale 
precum și rezidențiale, de exemplu 
furnizarea de apă caldă, încălzire și răcirea 
spațiului descentralizată și la nivel de 
cartiere. Aceasta ar trebui să includă 
tehnologii diferite: energia termică solară, 
geotermală, pe bază de biomasă, pompe de 
căldură și cogenerarea eficientă de căldură 
și energie electrică etc., și să îndeplinească 
cerințele privind clădirile și cartierele cu 
consum scăzut de energie. Sunt necesare 
progrese suplimentare, în special în 
depozitarea termică din surse de energie 
regenerabile și stimularea dezvoltării și 
implementării de combinații eficiente de 
sisteme de încălzire și de răcire hibrid 
pentru aplicații centralizate și 
descentralizate.

costurilor, a unor tehnici de integrare a 
sistemului, de exemplu, conexiunea la rețea 
cu limbi și servicii standardizate în acest 
domeniu ar avea un impact major în 
reducerea cererii de energie. Acest lucru 
necesită cercetare și activități 
demonstrative ale unor noi sisteme și 
componente, pentru aplicații industriale, 
comerciale precum și rezidențiale, de 
exemplu furnizarea de apă caldă, încălzire 
și răcirea spațiului descentralizată și la 
nivel de cartiere. Aceasta ar trebui să 
includă tehnologii diferite: energia termică 
solară, geotermală, pe bază de biomasă, 
pompe de căldură și cogenerarea eficientă 
de căldură și energie electrică etc. și să 
îndeplinească cerințele privind clădirile și 
cartierele cu consum scăzut de energie. 
Sunt necesare progrese suplimentare, în 
special în depozitarea termică din surse de 
energie regenerabile și stimularea 
dezvoltării și implementării de combinații 
eficiente de surse și tehnologii energetice 
în sisteme de încălzire și de răcire hibrid 
pentru aplicații centralizate și 
descentralizate.

Or. en

Justificare

Sistemele de încălzire și răcire însumează aproape 50% din cererea finală de energie în 
Uniunea Europeană, iar în clădiri acest procent este chiar mai mare – mai mult de 80%. 
Având capacitatea de a răspunde în mod clar și eficient la aceste cereri de energie, 
tehnologia în domeniul sistemelor regenerabile de căldură și răcire și infrastructurile sale 
reprezintă piatra de temelie în atingerea obiectivelor energetice și climatice ale Europei. Cu 
toate acestea, politicile la nivel european și național nu reușesc să trateze în mod adecvat 
potențialul enorm al sistemelor regenerabile de încălzire și răcire. Perspectiva energetică 
2050 (COM(2011) 885 final) face doar o trimitere minoră la importanța sistemelor 
regenerabile de încălzire și răcire. În mod similar tehnologiile în domeniul sistemelor 
regenerabile de căldură și răcire sunt omise în versiunea curentă a propunerii de decizie a 
Consiliului privind „Orizont 2020.” Acestea abia sunt menționate într-un paragraf (3.1.2.)
din capitolul privind eficiența energetică. Bunăstarea Europei și viitorul industrial depinde 
de furnizarea curată, sigură și accesibilă de energie pentru toate tipurile de cerere. Acest 
lucru necesită sprijin activ pentru politici. Recunoașterea adecvată a tehnologiei de încălzire 
și răcire în programul viitor de cercetare, dezvoltare și desfășurare al Europei va menține, de 
asemenea, poziția de lider a regiunii din punct de vedere tehnologic în aceste sectoare. 
Amendamentul propus va recunoaște în mod mai proeminent sistemele de încălzire și răcire 
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prin poziționarea acestora la același nivel cu electricitatea. Acest lucru este necesar dacă se 
dorește transmiterea unui mesaj convingător piețelor și societății ca întreg și poziționarea 
Europei în primul rând în scenariul dezvoltării resurselor energetice viitoare.

Amendamentul 750
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.2 – paragraful 
1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a reduce cererea unor sisteme mai 
eficiente de încălzire și răcire, măsurile 
privind eficiența trebuie însoțite de 
introducerea simultană a surselor de 
încălzire și răcire cu emisii reduse de 
carbon sau fără emisii de carbon. 
Valorificarea potențialului tehnologiilor 
regenerabile de încălzire și răcire necesită 
o intensificare substanțială a activităților 
de cercetare și dezvoltare. Pentru a 
asigura impulsul corect pentru 
implementarea tehnologiilor regenerabile 
de încălzire și răcire, eficiența lor trebuie 
crescută, iar costurile reduse. Noi soluții 
trebuie dezvoltate, în special pentru 
clădirile și districtele cu consum redus de 
energie. În special, este necesar să se 
dezvolte un lanț de furnizare a biomasei 
durabil și foarte eficient, să se utilizeze și 
dezvolte sisteme termice solare și clădiri 
cu sisteme solare de încălzire, competitive 
din punct vedere al costurilor, precum și 
sisteme de încălzire geotermale eficiente și 
rentabile, pompe de căldură optimizate în 
ceea ce privește costurile, tehnologii 
generice eficiente (sisteme de depozitare a 
energiei termice și sisteme hibride) și 
rețele inteligente de energie termică.

Or. en
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Amendamentul 751
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Zonele urbane se numără printre cei mai 
mari consumatori de energie din Uniune și 
emit o parte tot atât de importantă de gaze 
cu efect de seră, generând o cantitate 
semnificativă de poluanți atmosferici. În 
același timp, zonele urbane sunt afectate de 
scăderea calității aerului și de schimbările 
climatice și trebuie să dezvolte propriile 
strategii de atenuare a efectelor și de 
adaptare. Găsirea de soluții energetice 
inovatoare (eficiența energetică, sisteme de 
alimentare cu energie electrică și de 
aclimatizare), integrate cu sisteme de 
tratare a apei, transport și tratarea 
deșeurilor, precum și soluții TIC pentru 
mediul urban sunt, așadar, un element 
esențial în tranziția spre o societate cu 
emisii reduse de carbon. Trebuie 
preconizate inițiative specifice în sprijinul 
convergenței lanțurilor valorice industriale 
ale sectorului energiei, transporturilor și 
TIC pentru aplicații urbane inteligente. În 
același timp, noi modele tehnologice, 
organizaționale, de planificare și de afaceri 
trebuie să fie elaborate și testate, la 
capacitate integrală, în funcție de nevoile și 
mijloacele orașelor și comunităților. 
Cercetarea este necesară, de asemenea, 
pentru a înțelege aspectele sociale, 
economice și culturale care sunt implicate 
în această transformare.

Zonele urbane se numără printre cei mai 
mari consumatori de energie din Uniune și 
emit o parte tot atât de importantă de gaze 
cu efect de seră, generând o cantitate 
semnificativă de poluanți atmosferici. În 
acest context, este necesar să se 
promoveze strategii integrate de 
dezvoltare urbană sistemică care să țină 
seama de: eficiența energetică, 
accesibilitate, spații verzi, adaptarea 
habitatelor și integrarea socială. În același 
timp, zonele urbane sunt afectate de 
scăderea calității aerului și de schimbările 
climatice și trebuie să dezvolte propriile 
strategii de atenuare a efectelor și de 
adaptare. Găsirea de soluții energetice 
inovatoare (eficiența energetică, sisteme de 
alimentare cu energie electrică și de 
aclimatizare), integrate cu sisteme de 
tratare a apei, transport și tratarea 
deșeurilor, precum și soluții TIC pentru 
mediul urban sunt, așadar, un element 
esențial în tranziția spre o societate cu 
emisii reduse de carbon. Trebuie 
preconizate inițiative specifice în sprijinul 
convergenței lanțurilor valorice industriale 
ale sectorului energiei, transporturilor și 
TIC pentru aplicații urbane inteligente. În 
același timp, noi modele tehnologice, 
organizaționale, de planificare și de afaceri 
trebuie să fie elaborate și testate, la 
capacitate integrală, în funcție de nevoile și 
mijloacele orașelor și comunităților. 
Cercetarea este necesară, de asemenea, 
pentru a înțelege aspectele sociale, 
economice și culturale care sunt implicate 
în această transformare.

Or. en
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Amendamentul 752
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Zonele urbane se numără printre cei mai 
mari consumatori de energie din Uniune și 
emit o parte tot atât de importantă de gaze 
cu efect de seră, generând o cantitate 
semnificativă de poluanți atmosferici. În 
același timp, zonele urbane sunt afectate de 
scăderea calității aerului și de schimbările 
climatice și trebuie să dezvolte propriile 
strategii de atenuare a efectelor și de 
adaptare. Găsirea de soluții energetice 
inovatoare (eficiența energetică, sisteme de 
alimentare cu energie electrică și de 
aclimatizare), integrate cu sisteme de 
tratare a apei, transport și tratarea 
deșeurilor, precum și soluții TIC pentru 
mediul urban sunt, așadar, un element 
esențial în tranziția spre o societate cu 
emisii reduse de carbon. Trebuie 
preconizate inițiative specifice în sprijinul 
convergenței lanțurilor valorice industriale 
ale sectorului energiei, transporturilor și 
TIC pentru aplicații urbane inteligente. În 
același timp, noi modele tehnologice, 
organizaționale, de planificare și de afaceri 
trebuie să fie elaborate și testate, la 
capacitate integrală, în funcție de nevoile și 
mijloacele orașelor și comunităților. 
Cercetarea este necesară, de asemenea, 
pentru a înțelege aspectele sociale, 
economice și culturale care sunt implicate 
în această transformare.

Zonele urbane se numără printre cei mai 
mari consumatori de energie din Uniune și 
emit o parte tot atât de importantă de gaze 
cu efect de seră, generând o cantitate 
semnificativă de poluanți. În același timp, 
zonele urbane sunt afectate de scăderea 
calității aerului și de schimbările climatice 
și trebuie să dezvolte propriile strategii de 
atenuare a efectelor și de adaptare. Găsirea 
de soluții energetice inovatoare pentru a 
reduce consumul de energie total precum 
și pentru a spori soluțiile sistemice 
inovatoare în domeniul energiei (surse 
regenerabile de energie, eficiența 
energetică, sisteme de alimentare cu 
energie electrică și de aclimatizare), 
integrate cu sisteme de tratare a apei, 
transport și tratarea deșeurilor, precum și 
soluții TIC pentru mediul urban sunt, 
așadar, un element esențial în tranziția spre 
o societate bazată pe resurse regenerabile 
și eficientă din punct de vedere energetic. 
Trebuie preconizate inițiative specifice în 
sprijinul convergenței lanțurilor valorice 
industriale ale sectorului energiei, 
transporturilor și TIC pentru aplicații 
urbane inteligente. În același timp, noi 
modele tehnologice, organizaționale, de 
planificare și de afaceri trebuie să fie 
elaborate și testate, la capacitate integrală, 
în funcție de nevoile și mijloacele orașelor 
și comunităților. Cercetarea este necesară, 
de asemenea, pentru a înțelege aspectele 
sociale, economice, de mediu și culturale 
care sunt implicate în această transformare.

Or. en
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Amendamentul 753
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Anexa 1 – componenta 3 – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Zonele urbane se numără printre cei mai 
mari consumatori de energie din Uniune și 
emit o parte tot atât de importantă de gaze 
cu efect de seră, generând o cantitate 
semnificativă de poluanți atmosferici. În 
același timp, zonele urbane sunt afectate de 
scăderea calității aerului și de schimbările 
climatice și trebuie să dezvolte propriile 
strategii de atenuare a efectelor și de 
adaptare. Găsirea de soluții energetice 
inovatoare (eficiența energetică, sisteme de 
alimentare cu energie electrică și de 
aclimatizare), integrate cu sisteme de 
tratare a apei, transport și tratarea 
deșeurilor, precum și soluții TIC pentru 
mediul urban sunt, așadar, un element 
esențial în tranziția spre o societate cu 
emisii reduse de carbon. Trebuie 
preconizate inițiative specifice în sprijinul 
convergenței lanțurilor valorice industriale 
ale sectorului energiei, transporturilor și 
TIC pentru aplicații urbane inteligente. În 
același timp, noi modele tehnologice, 
organizaționale, de planificare și de afaceri 
trebuie să fie elaborate și testate, la 
capacitate integrală, în funcție de nevoile și 
mijloacele orașelor și comunităților. 
Cercetarea este necesară, de asemenea, 
pentru a înțelege aspectele sociale, 
economice și culturale care sunt implicate 
în această transformare.

Zonele urbane se numără printre cei mai 
mari consumatori de energie din Uniune și 
emit o parte tot atât de importantă de gaze 
cu efect de seră, generând o cantitate 
semnificativă de poluanți atmosferici. În 
același timp, zonele urbane sunt afectate de 
scăderea calității aerului și de schimbările 
climatice și trebuie să dezvolte propriile 
strategii de atenuare a efectelor și de 
adaptare. Găsirea de soluții energetice 
inovatoare (eficiența energetică, sisteme de 
alimentare cu energie electrică și de 
aclimatizare), integrate cu sisteme de 
tratare a apei, transport (inclusiv transport 
maritim) și vehicule curate și tratarea 
deșeurilor, precum și soluții TIC pentru 
mediul urban sunt, așadar, un element 
esențial în tranziția spre o societate cu 
emisii reduse de carbon. Trebuie 
preconizate inițiative specifice în sprijinul 
convergenței lanțurilor valorice industriale 
ale sectorului energiei, transporturilor și 
TIC pentru aplicații urbane inteligente. În 
același timp, noi modele tehnologice, 
organizaționale, de planificare și de afaceri 
trebuie să fie elaborate și testate, la 
capacitate integrală, în funcție de nevoile și 
mijloacele orașelor și comunităților. 
Trebuie să se pună accentul pe crearea 
unei legături între o gamă mai largă de 
activități de cercetare pentru noi soluții de 
piață și tehnologiile care furnizează o 
perspectivă pe termen lung. Cercetarea 
este necesară, de asemenea, pentru a 
înțelege aspectele sociale, economice și 
culturale care sunt implicate în această 
transformare.
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