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3.7.2017 A8-0239/1 

Amendamentul  1 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0239/2017 

Seb Dance 

Acțiunea UE pentru sustenabilitate 

2017/2009(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. salută inițiativele recente de 

promovare a eficienței utilizării resurselor, 

printre altele prin promovarea prevenirii, 

reutilizării și reciclării deșeurilor, limitarea 

recuperării energiei la materialele 

nereciclabile și eliminarea treptată a 

depozitării deșeurilor reciclabile sau 

recuperabile, astfel cum se prevede în 

Planul de acțiune pentru economia 

circulară și propunerea unor obiective noi, 

ambițioase ale UE privind deșeurile, care, 

printre altele, vor contribui la ODD 12 și la 

reducerea deșeurilor marine; recunoaște că 

realizarea ODD-urilor și îndeplinirea 

obiectivelor legate de schimbările climatice 

într-o manieră eficientă din punctul de 

vedere al costurilor va necesita o creștere a 

eficienței utilizării resurselor și va reduce, 

până în 2050, emisiile globale anuale de 

gaze cu efect de seră cu 19 %, iar emisiile 

de gaze cu efect de seră doar ale națiunilor 

G7 cu până la 25 %; subliniază faptul că 12 

din cele 17 ODD-uri depind de utilizarea 

sustenabilă a resurselor naturale; subliniază 

importanța consumului și a producției 

sustenabile prin creșterea eficienței, 

respectiv reducerea poluării și a cererii și 

risipei de resurse; subliniază necesitatea 

decuplării creșterii, a utilizării resurselor și 

a impactului asupra mediului; invită 

Comisia să întocmească periodic rapoarte 

privind economia circulară în care să se 

18. salută inițiativele recente de 

promovare a eficienței utilizării resurselor, 

prin promovarea prevenirii, reutilizării și 

reciclării deșeurilor, astfel cum se prevede 

în Planul de acțiune pentru economia 

circulară și propunerea unor obiective noi, 

ambițioase ale UE privind deșeurile, care, 

printre altele, vor contribui la ODD 12 și la 

reducerea deșeurilor marine; recunoaște că 

depozitarea în gropi de gunoi și 

incinerarea deșeurilor nu se potrivesc în 

conceptul economiei circulare; recunoaște 

că realizarea ODD-urilor și îndeplinirea 

obiectivelor legate de schimbările climatice 

într-o manieră eficientă din punctul de 

vedere al costurilor va necesita o creștere a 

eficienței utilizării resurselor și va reduce, 

până în 2050, emisiile globale anuale de 

gaze cu efect de seră cu 19 %, iar emisiile 

de gaze cu efect de seră doar ale națiunilor 

G7 cu până la 25 %; subliniază faptul că 12 

din cele 17 ODD-uri depind de utilizarea 

sustenabilă a resurselor naturale; subliniază 

importanța consumului și a producției 

sustenabile prin creșterea eficienței, 

respectiv reducerea poluării și a cererii și 

risipei de resurse; subliniază necesitatea 

decuplării creșterii, a utilizării resurselor și 

a impactului asupra mediului; invită 

Comisia să întocmească periodic rapoarte 

privind economia circulară în care să se 

prezinte în detaliu starea acesteia și 
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prezinte în detaliu starea acesteia și 

tendințele și să se permită modificarea 

politicilor existente pe baza unor informații 

obiective, fiabile și comparabile; invită 

Comisia, de asemenea, să se asigure că 

economia circulară determină o scădere 

semnificativă a utilizării materialelor 

virgine, o reducere a risipei de materiale, 

produse mai durabile și utilizarea 

produselor secundare de fabricație și a 

exceselor de materiale considerate anterior 

ca fluxuri de deșeuri; invită Comisia să 

propună o strategie ambițioasă și 

cuprinzătoare privind materialele plastice, 

respectând în același timp obiectivul pentru 

2020 de gestionare ecologică rațională a 

substanțelor chimice, ținând seama de 

obiectivul privind ciclurile de materiale 

netoxice, astfel cum se prevede în cel de-al 

7-lea PAM; consideră că acțiunea 

coordonată la nivel european împotriva 

risipei de produse alimentare este esențială 

pentru ODD 2; subliniază ținta UE de a 

reduce risipa de produse alimentare cu 

50 % până în 2030; 

tendințele și să se permită modificarea 

politicilor existente pe baza unor informații 

obiective, fiabile și comparabile; invită 

Comisia, de asemenea, să se asigure că 

economia circulară determină o scădere 

semnificativă a utilizării materialelor 

virgine, o reducere a risipei de materiale, 

produse mai durabile și utilizarea 

produselor secundare de fabricație și a 

exceselor de materiale considerate anterior 

ca fluxuri de deșeuri; invită Comisia să 

propună o strategie ambițioasă și 

cuprinzătoare privind materialele plastice, 

respectând în același timp obiectivul pentru 

2020 de gestionare ecologică rațională a 

substanțelor chimice, ținând seama de 

obiectivul privind ciclurile de materiale 

netoxice, astfel cum se prevede în cel de-al 

7-lea PAM; consideră că acțiunea 

coordonată la nivel european împotriva 

risipei de produse alimentare este esențială 

pentru ODD 2; subliniază ținta UE de a 

reduce risipa de produse alimentare cu 

50 % până în 2030; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/2 

Amendamentul  2 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0239/2017 

Seb Dance 

Acțiunea UE pentru sustenabilitate 

2017/2009(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  18a. subliniază că pentru a contribui la 

realizarea ODD 12.5 (reducerea 

substanțială a generării de deșeuri prin 

prevenire, reducere, reciclare și 

reutilizare) statele membre ar trebui să 

elimine treptat sprijinul public pentru 

practicile de valorificare energetică, 

precum și orice altă formă de incinerare a 

deșeurilor; încurajează statele membre să 

acorde prioritate opțiunilor de gestionare 

a deșeurilor cu un potențial mai ridicat în 

economia circulară, astfel cum indică în 

mod expres Comisia în comunicarea sa 

din 26 ianuarie 2017 intitulată „Rolul 

valorificării energetice a deșeurilor în 

economia circulară”  (COM(2017)0034); 

Or. en 

 

 


