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Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Programul se bazează pe principiul
„poluatorul plătește”, pe principiul
precauției și al acțiunii preventive și pe
principiul corectării poluării la sursă.

(2) Programul se bazează pe principiul
precauției și al acțiunii preventive și pe
principiul corectării poluării la sursă,
întrucât conservarea naturii și principiile
democrației economice sunt întotdeauna
mai presus de legile pieței.
Or. pt
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Amendamentul 185
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Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

31. Va fi necesar ca toate sectoarele
economice să contribuie la reducerea
emisiilor de GES pentru ca UE să poată
contribui în mod echitabil la eforturile
globale. UE trebuie să convină asupra
următoarelor etape ale cadrului său privind
schimbările climatice și energia după 2020,
pentru a se pregăti în vederea negocierilor
internaționale cu privire la un nou acord
obligatoriu din punct de vedere juridic, dar
și pentru a furniza statelor membre și
industriei un cadru clar pentru realizarea
investițiilor necesare pe termen mediu. Prin
urmare, UE trebuie să examineze opțiunile
de politică posibile pentru realizarea
reducerilor stabilite în Foaia de parcurs
pentru o economie cu emisii reduse de
dioxid de carbon după 2020. Foaia de
parcurs privind energia pentru 2050 și
Cartea albă privind politica în domeniul
transporturilor trebuie să aibă la bază cadre
de politică mai solide. În plus, statele
membre trebuie să elaboreze și să pună în
aplicare strategii de dezvoltare pe termen
lung rentabile, cu emisii scăzute de dioxid
de carbon, care să vizeze atingerea
obiectivului UE de reducere a emisiilor de
GES cu 80-95% până la mijlocul secolului
față de nivelurile din 1990, în cadrul
efortului global de limitare a creșterii medii

31. Va fi necesar ca toate sectoarele
economice să contribuie la reducerea
emisiilor de GES pentru ca UE să poată
contribui în mod echitabil la eforturile
globale. UE trebuie să convină asupra
următoarelor etape ale cadrului său privind
schimbările climatice și energia după 2020,
pentru a se pregăti în vederea negocierilor
internaționale cu privire la un nou acord
obligatoriu din punct de vedere juridic, dar
și pentru a furniza statelor membre și
industriei un cadru clar pentru realizarea
investițiilor necesare pe termen mediu. Prin
urmare, UE trebuie să examineze opțiunile
de politică posibile pentru realizarea
reducerilor stabilite în Foaia de parcurs
pentru o economie cu emisii reduse de
dioxid de carbon după 2020. Foaia de
parcurs privind energia pentru 2050 și
Cartea albă privind politica în domeniul
transporturilor trebuie să aibă la bază cadre
de politică mai solide. În plus, statele
membre trebuie să elaboreze și să pună în
aplicare strategii de dezvoltare pe termen
lung, viabile din punct de vedere
economic, cu emisii scăzute de dioxid de
carbon, care să vizeze atingerea
obiectivului UE de reducere a emisiilor de
GES cu 80-95 % până la mijlocul secolului
față de nivelurile din 1990, în cadrul
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a temperaturii la sub 2°C. Sistemul UE de
comercializare a certificatelor de emisii va
rămâne un pilon central al politicii
climatice a UE și după 2020.

efortului global de limitare a creșterii medii
a temperaturii la sub 2 °C.
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Anexa 1 – punctul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

37. De asemenea, gestionarea deșeurilor în
UE mai poate fi încă mult îmbunătățită
pentru a utiliza mai bine resursele, a
deschide noi piețe, a crea noi locuri de
muncă și a reduce dependența de
importurile de materii prime, reducând
totodată impacturile acesteia asupra
mediului54. În fiecare an, în UE se produc
2,7 miliarde de tone de deșeuri, dintre care
98 de milioane de tone sunt deșeuri
periculoase. În medie, numai 40% dintre
deșeurile solide sunt reutilizate sau
reciclate. Restul ajung în depozitele de
deșeuri sau sunt incinerate. În unele state
membre, peste 70% dintre deșeuri sunt
reciclate, ceea ce demonstrează modul în
care deșeurile ar putea fi utilizate ca una
dintre resursele principale ale UE. În
același timp, multe state membre trimit la
depozitele de deșeuri peste 75% din
deșeurile lor municipale.

37. Gestionarea publică a deșeurilor din
UE ar trebui să fie dezvoltată la capacitate
maximă și îmbunătățită pentru a utiliza
mai bine resursele, a crea noi locuri de
muncă și a reduce dependența de
importurile de materii prime, reducând
totodată impacturile acesteia asupra
mediului54. În fiecare an, în UE se produc
2,7 miliarde de tone de deșeuri, dintre care
98 de milioane de tone sunt deșeuri
periculoase. În medie, numai 40% dintre
deșeurile solide sunt reutilizate sau
reciclate. Restul ajung în depozitele de
deșeuri sau sunt incinerate. În unele state
membre, peste 70 % din deșeuri sunt
reciclate, ceea ce demonstrează modul în
care deșeurile ar putea fi utilizate ca sursă
secundară de resurse ale UE, înlocuind
sau completând extracția principală. În
același timp, multe state membre trimit la
depozitele de deșeuri peste 75% din
deșeurile lor municipale.

__________________

__________________

54

54

De exemplu, implementarea integrală a
legislației UE în domeniul deșeurilor ar
determina realizarea unor economii de 72
de miliarde EUR pe an, ar spori cifra de
afaceri anuală a sectorului gestionării și
reciclării deșeurilor din UE cu 42 de

De exemplu, implementarea integrală a
legislației UE în domeniul deșeurilor ar
determina realizarea unor economii de 72
de miliarde EUR pe an, ar spori cifra de
afaceri anuală a sectorului gestionării și
reciclării deșeurilor din UE cu 42 de

AM\1007114RO.doc

RO

PE519.327v01-00
Unită în diversitate

RO

miliarde EUR și ar duce la crearea a
400 000 de locuri de muncă până în 2020.

miliarde EUR și ar duce la crearea a
400 000 de locuri de muncă până în 2020.
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Textul propus de Comisie

Amendamentul

38. Transformarea deșeurilor într-o resursă,
așa cum se solicită în Foaia de parcurs
privind utilizarea eficientă a resurselor,
necesită implementarea integrală a
legislației UE în domeniul deșeurilor în
întreaga Uniune, pe baza aplicării stricte a
ierarhiei deșeurilor și vizând diferite tipuri
de deșeuri55. Sunt necesare eforturi
suplimentare pentru: reducerea cantității de
deșeuri generate pe cap de locuitor în
termeni absoluți, limitarea valorificării
energetice la materialele nereciclabile,
eliminarea treptată a depozitelor de
deșeuri, asigurarea calității ridicate a
reciclării și dezvoltarea de piețe pentru
materiile prime secundare. Deșeurile
periculoase vor trebui gestionate astfel
încât să se reducă la minimum efectele
negative semnificative asupra sănătății
umane și asupra mediului, după cum s-a
convenit la Summit-ul Rio+20. Pentru a
realiza acest lucru, ar trebui ca
instrumentele bazate pe piață care
favorizează prevenirea, reciclarea și
reutilizarea să fi aplicate mai sistematic în
întreaga UE. Obstacolele cu care se
confruntă activitățile de reciclare pe piața
internă a UE ar trebui eliminate, iar
obiectivele existente în ceea ce privește
reutilizarea, reciclarea, valorificarea și

38. Transformarea deșeurilor într-o resursă,
așa cum se solicită în Foaia de parcurs
privind utilizarea eficientă a resurselor,
necesită implementarea integrală a
legislației UE în domeniul deșeurilor în
întreaga Uniune, pe baza aplicării stricte a
ierarhiei deșeurilor și vizând diferite tipuri
de deșeuri55. Sunt necesare eforturi
suplimentare pentru: reducerea cantității de
deșeuri generate pe cap de locuitor în
termeni absoluți, limitarea valorificării
energetice la materialele nereciclabile,
eliminarea treptată a depozitelor de
deșeuri, asigurarea calității ridicate a
reciclării și dezvoltarea de piețe pentru
materiile prime secundare. Deșeurile
periculoase vor trebui gestionate astfel
încât să se reducă la minimum efectele
negative semnificative asupra sănătății
umane și asupra mediului, după cum s-a
convenit la Summit-ul Rio+20. Pentru a
realiza acest lucru, ar trebui să fie aplicate
mai sistematic în întreaga UE stimulente
juridice și economice care favorizează,
alături de alte măsuri, prevenirea,
reciclarea și reutilizarea. Obiectivele
existente în ceea ce privește reutilizarea,
reciclarea, valorificarea și depozitarea
deșeurilor ar trebui reexaminate pentru a se
putea trece la o economie „circulară”, în
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depozitarea deșeurilor ar trebui
reexaminate pentru a se putea trece la o
economie „circulară”, în care utilizarea
succesivă a resurselor și a deșeurilor
reziduale ajunge aproape la zero.

care utilizarea succesivă a resurselor și a
deșeurilor reziduale ajunge aproape la zero.
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Anexa 1 – punctul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

39. Utilizarea eficientă a resurselor în
sectorul apei va fi, de asemenea, tratată ca
prioritate pentru a se contribui la realizarea
stării bune a apelor. Deși secetele și
deficitul de apă afectează tot mai multe
părți ale Europei, se estimează că 20-40%
din resursele hidrologice disponibile ale
Europei continuă să fie irosite, de exemplu,
prin scurgerile din sistemul de distribuție.
În conformitate cu modelizarea existentă,
există încă foarte multe posibilități de
eficientizare a utilizării apei în UE. În plus,
se preconizează că cererea tot mai mare și
impacturile schimbărilor climatice vor
spori considerabil presiunea asupra
resurselor hidrologice ale Europei. În acest
context, Uniunea și statele membre trebuie
să ia măsuri pentru a garanta că, până în
2020, operațiunile de captare a apei vor
respecta limitele resurselor hidrologice
regenerabile disponibile, inclusiv
eficientizând utilizarea apei prin recurgerea
la mecanisme de piață precum stabilirea
unor prețuri care să reflecte adevărata
valoare a apei. Progresul va fi facilitat de
demonstrarea și punerea în aplicare
accelerată a unor sisteme tehnologice
inovatoare și a unor modele de afaceri
bazate pe planul strategic de implementare
a parteneriatului european pentru inovare

39. Utilizarea eficientă a resurselor în
sectorul apei va fi, de asemenea, tratată ca
prioritate pentru a se contribui la realizarea
stării bune a apelor. Deși secetele și
deficitul de apă afectează tot mai multe
părți ale Europei, se estimează că 20-40%
din resursele hidrologice disponibile ale
Europei continuă să fie irosite, de exemplu,
prin scurgerile din sistemul de distribuție.
În conformitate cu modelizarea existentă,
există încă foarte multe posibilități de
eficientizare a utilizării apei în UE, în
special prin păstrarea proprietății asupra
acestei resurse ca bun public, în ceea ce
privește captarea și gestionarea. În plus,
se preconizează că cererea tot mai mare și
impacturile schimbărilor climatice vor
spori considerabil presiunea asupra
resurselor hidrologice ale Europei. În acest
context, Uniunea și statele membre trebuie
să ia măsuri pentru a garanta că, până în
2020, operațiunile de captare a apei vor
respecta limitele resurselor hidrologice
regenerabile disponibile, inclusiv
eficientizând utilizarea apei prin recurgerea
la mecanisme de piață precum stabilirea
unor prețuri care să reflecte adevărata
valoare a apei. Progresul va fi facilitat prin
demonstrarea și punerea în aplicare a unor
tehnologii, sisteme și modele de
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în domeniul apei.

gestionare bazate pe planul strategic de
implementare a parteneriatului european
pentru inovare în domeniul apei.
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Amendamentul 189
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Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 41 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul
(ca) Impactul asupra mediului al
sectoarelor alimentației, locuințelor și
mobilității este atenuat odată cu
reducerea costurilor pentru populație prin
măsuri de amenajare a teritoriului,
transporturi publice de înaltă calitate și la
cost redus, reducerea transportului pe
durata ciclului de viață al produselor și
prin stimulente normative și economice
care favorizează producția locală de
alimente și apropierea dintre domiciliu și
locul de muncă.
Or. pt
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Amendamentul 190
João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils
în numele Grupului GUE/NGL
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Gaston Franco
Program general de acțiune pentru mediu al UE până în 2020 (*)
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD)

A7-0166/2013

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 41 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

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

(f) să se eficientizeze utilizarea apei prin
stabilirea de obiective și monitorizarea
acestora în cadrul planurilor de
gestionare a bazinelor hidrografice,
consolidându-se gestionarea publică a
resurselor de apă, creându-se mai multe
locuri de muncă pentru lucrători calificați
și dotându-se serviciile cu bugete și
capacități de investiții adecvate.
Or. pt
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Amendamentul 191
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Program general de acțiune pentru mediu al UE până în 2020 (*)
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A7-0166/2013

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul
49a. Dereglementarea și liberalizarea
comerțului internațional au condus la un
consum mai ridicat de energie și la
creșterea schimburilor de bunuri la nivel
mondial, sporind astfel concentrația de
gaze cu efect de seră în atmosferă;
Garantarea și promovarea producției și
consumului local de energie prin
intermediul unor lanțuri de aprovizionare
mai scurte stimulează complementaritatea
în cadrul comerțului internațional în
locul concurenței între produse,
producători și țări.
Or. pt
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Amendamentul 192
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în numele Grupului GUE/NGL
Raport
Gaston Franco
Program general de acțiune pentru mediu al UE până în 2020 (*)
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD)

A7-0166/2013

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 52 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

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

(c) toți cetățenii din întreaga UE
beneficiază de apă potabilă și de scăldat la
standarde înalte, în conformitate cu
Rezoluția 64/292, prin care se recunoaște
dreptul universal la apă și salubritate.
Or. pt
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Amendamentul 193
João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils
în numele Grupului GUE/NGL
Raport
Gaston Franco
Program general de acțiune pentru mediu al UE până în 2020 (*)
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD)

A7-0166/2013

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 52 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul
(c) să se asigure finanțarea necesară
pentru aprovizionarea și tratarea
universală a apei și să se intensifice
eforturile de respectare a planurilor de
recuperare, monitorizare și control al
surselor de apă pentru consumul uman și
de punere în aplicare a Directivei privind
apa de scăldat;

(c) să se intensifice eforturile de
implementare a Directivei privind apa
potabilă, în special în cazul micilor
furnizori de apă potabilă, precum și a
Directivei privind apa de scăldat;
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Amendamentul 194
João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils
în numele Grupului GUE/NGL
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Gaston Franco
Program general de acțiune pentru mediu al UE până în 2020 (*)
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD)

A7-0166/2013

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 73

Textul propus de Comisie

Amendamentul

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

73. Punerea în aplicare a politicilor de
mediu necesită un buget public precum și
creșterea numărului locurilor de muncă
cu parcursuri profesionale adecvate în
administrația publică națională, regională
și locală, însă acest lucru nu este posibil
din cauza politicilor de „austeritate” și de
reducere a cheltuielilor publice impuse
anumitor state membre. UE trebuie să
revizuiască aceste politici pentru a realiza
obiectivele în materie de mediu.
Or. pt
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Amendamentul 195
João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils
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Program general de acțiune pentru mediu al UE până în 2020 (*)
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A7-0166/2013

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 74

Textul propus de Comisie

Amendamentul

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

74. Va trebui ca Uniunea și statele membre
să creeze condițiile necesare pentru a
ridica statutul naturii și al comunității
mai presus de acumulările private de
capital, ca garanție a egalității și justiției
sociale, situând principiile democrației
economice deasupra regulilor pieței, dar
și să asigure condițiile necesare pentru a
garanta abordarea în mod adecvat a
externalităților de mediu și transmiterea de
către piața reglementată a unor semnale
corecte sectorului privat, ținând seama în
mod corespunzător de eventualele
impacturi sociale negative. Pe măsură ce
resursele naturale se împuținează tot mai
mult, este din ce în ce mai important ca
ele să fie sau să devină treptat proprietate
publică, în vederea garantării accesului
universal compatibil cu mediul, ca
trăsătură a unor servicii publice de
calitate. Intervenția publică se va asigura
că rentele pentru aceste servicii nu sunt
excesive, garantând, totodată, o utilizare
eficientă și accesibilă a acestor resurse.
Prioritățile în materie de protecție a
mediului și de combatere a schimbărilor
climatice vor fi realizate în cadrul creșterii
sustenabile necesare a statelor membre
individuale, cărora le sunt adresate
recomandări specifice. Alte instrumente de
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adresate recomandări specifice. Alte
instrumente bazate pe piață, precum
plățile pentru serviciile ecosistemice, ar
trebui utilizate mai extensiv la nivelul UE
și la nivel național pentru a stimula
implicarea sectorului privat și gestionarea
sustenabilă a capitalului natural.

reglementare a pieței ar trebui utilizate
mai extensiv la nivelul UE și la nivel
național pentru a stimula implicarea
sectorului public și gestionarea sustenabilă
a resurselor naturale.
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Amendamentul 196
João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils
în numele Grupului GUE/NGL
Raport
Gaston Franco
Program general de acțiune pentru mediu al UE până în 2020 (*)
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD)

A7-0166/2013

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 75

Textul propus de Comisie

Amendamentul

75. Sectorul privat ar trebui, de asemenea,
să fie încurajat să profite de oportunitățile
oferite în noul cadru financiar al UE pentru
a-și accelera implicarea în eforturile de
atingere a obiectivelor de mediu și
climatice, în special în ceea ce privește
activitățile de ecoinovare și adoptarea de
noi tehnologii, acordându-se o atenție
specială IMM-urilor. Inițiativele publicprivat în domeniul ecoinovării ar trebui
promovate în cadrul parteneriatelor
europene pentru inovare, cum este
Parteneriatul pentru inovare în domeniul
apei66. Prin intermediul noului cadru
pentru instrumente financiare inovatoare,
ar trebui facilitat accesul sectorului privat
la finanțare pentru investiții în domeniul
mediului – mai ales în materie de
biodiversitate și de combatere a
schimbărilor climatice. Întreprinderile
europene ar trebui să fie încurajate în
continuare să facă publice informațiile
privind mediul în cadrul raportării lor
financiare, într-o măsură mai mare decât
prevede legislația UE în vigoare.

75. Sectorul privat ar trebui, de asemenea,
să fie încurajat să profite de oportunitățile
oferite în noul cadru financiar al UE pentru
a-și accelera implicarea în eforturile de
atingere a obiectivelor de mediu și
climatice, în special în ceea ce privește
activitățile de ecoinovare și adoptarea de
noi tehnologii, acordându-se o atenție
specială IMM-urilor. Întreprinderile
europene ar trebui să fie încurajate în
continuare să facă publice informațiile
privind mediul în cadrul raportării lor
financiare, într-o măsură mai mare decât
prevede legislația UE în vigoare.
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Amendamentul 197
João Ferreira, Jacky Hénin
în numele Grupului GUE/NGL
Raport
Gaston Franco
Program general de acțiune pentru mediu al UE până în 2020 (*)
COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD)

A7-0166/2013

Propunere de decizie
Anexa 1 – punctul 82 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

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

eliminat
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