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Amendamentul 1
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că sectoarele agricol, 
alimentar și forestier și zonele rurale sunt 
componente indispensabile ale economiei 
circulare;

1. consideră că sectoarele agricol, 
alimentar și forestier și zonele rurale sunt 
componente indispensabile ale economiei 
circulare și că, deoarece se bazează 
îndeaproape pe ciclurile și procesele 
naturii, agricultura sustenabilă este pe 
deplin compatibilă cu o economie 
circulară reușită, care este necesară 
pentru a produce alimente sănătoase și la 
prețuri accesibile, indispensabile traiului 
populației și al fiecărei generații care 
trăiește într-un anumit teritoriu;

Or. fr

Amendamentul 2
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că sectoarele agricol, 
alimentar și forestier și zonele rurale sunt 
componente indispensabile ale economiei 
circulare;

1. consideră că sectoarele agricol, 
alimentar și forestier și zonele rurale sunt 
componente indispensabile ale economiei 
circulare; subliniază că economia 
circulară reprezintă un factor de 
sustenabilitate, dar și de competitivitate 
pentru agricultura noastră și că 
agricultorii ar trebui să fie sprijiniți, astfel 
încât să poată participa la acest nou plan 
de promovare a economiei circulare;

Or. fr
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Amendamentul 3
Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că sectoarele agricol, 
alimentar și forestier și zonele rurale sunt 
componente indispensabile ale economiei 
circulare;

1. consideră că sectoarele agricol, 
alimentar și forestier și zonele rurale sunt 
componente indispensabile ale economiei 
circulare și, mai exact, ale bioeconomiei 
circulare; bioeconomia se bazează pe un 
sector agricol și forestier cu adevărat 
dinamic și, pentru ca bioeconomia să își 
atingă întregul potențial, trebuie să 
rămână o prioritate pentru UE și trebuie 
să se pună șa dispoziție măsuri și 
finanțare coerente;

Or. en

Amendamentul 4
Sylvia Limmer

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că sectoarele agricol, 
alimentar și forestier și zonele rurale sunt 
componente indispensabile ale economiei 
circulare;

1. consideră că sectoarele agricol, 
alimentar și forestier și zonele rurale sunt 
componente indispensabile ale economiei 
circulare; subliniază că silvicultura este de 
competența statelor membre; subliniază 
că economia circulară nu poate fi un scop 
în sine, ci are sens atunci când contribuie 
la procesul de consolidare a rezilienței și a 
suveranității;

Or. de

Amendamentul 5
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că sectoarele agricol, 
alimentar și forestier și zonele rurale sunt 
componente indispensabile ale economiei 
circulare;

1. consideră că sectoarele agricol, 
alimentar și forestier și zonele rurale sunt 
componente indispensabile ale economiei 
circulare; și subliniază că economia 
circulară și bioeconomia poate oferi 
soluții la noile provocări cu care se 
confruntă sectorul agricol, generate și 
evidențiate de criza provocată de 
pandemia de COVID-19 prin reducerea 
vulnerabilității lanțurilor valorice din UE 
și de la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 6
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că sectoarele agricol, 
alimentar și forestier și zonele rurale sunt 
componente indispensabile ale economiei 
circulare;

1. consideră că sectoarele agricol, 
alimentar și forestier și zonele rurale sunt 
componente relevante ale economiei 
circulare;

Or. en

Amendamentul 7
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută noul Plan de acțiune al 
Comisiei privind economia circulară, 
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subliniază că economia circulară ar putea 
oferi oportunități mai mari ca întregul 
lanț valoric agroalimentar să devină mai 
eficient din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, ar putea reduce volumul de 
resurse externe, închide ciclurile 
nutrienților agricoli, reduce deversările 
dăunătoare pentru mediu, proteja 
împotriva volatilității prețurilor, reduce 
costurile de producție și consolida 
sustenabilitatea;

Or. en

Amendamentul 8
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută comunicarea Comisiei, 
deoarece aceasta reflectă pe deplin 
schimbările cerute din partea unei 
economii pe măsură ce aceasta evoluează 
pentru a răspunde nevoilor dezvoltării 
sustenabile, fapt ce face posibil să se 
creeze locuri de muncă protejând totodată 
clima, mediul și biodiversitatea;

Or. fr

Amendamentul 9
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de părere că comunicarea este 
un veritabil apel la o schimbare profundă a 
modelelor de producție folosite de fermele 
agricole și în favoarea agroecologiei, în 

2. este de părere că comunicarea este 
un veritabil apel la o schimbare profundă a 
modelelor și a conceptelor de producție 
folosite de fermele agricole și în favoarea 
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condițiile degradării și împuținării 
resurselor naturale, dar și un apel la 
schimbare în restul lanțului alimentar;

agroecologiei și a agriculturii ecologice, în 
condițiile degradării și împuținării 
resurselor naturale și a necesității de a 
îmbunătăți producția; observă că aceasta 
reflectă o agricultură mai sustenabilă, 
economică, autonomă și rezilientă; 
subliniază că modelul economiei circulare 
și schimbările pe care aceasta le 
presupune privește și sectorul prelucrării 
alimentelor și pe cel al comerțului cu 
amănuntul;

Or. fr

Amendamentul 10
Sylvia Limmer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de părere că comunicarea este 
un veritabil apel la o schimbare profundă a 
modelelor de producție folosite de fermele 
agricole și în favoarea agroecologiei, în 
condițiile degradării și împuținării 
resurselor naturale, dar și un apel la 
schimbare în restul lanțului alimentar;

2. este de părere că comunicarea este 
un veritabil apel la o schimbare profundă a 
modelelor de producție folosite de fermele 
agricole și în favoarea agroecologiei, în 
condițiile degradării și împuținării 
resurselor naturale, dar și un apel la 
schimbare în restul lanțului alimentar; 
subliniază însă că ambițiile următoarei 
PAC nu pot fi realizate cu resursele 
alocate până în prezent și că 
contribuabilul nu este o resursă 
nelimitată; subliniază că este important să 
se stabilească priorități clare care să îi 
ajute pe cetățeni să facă față crizei pe care 
o va aduce cu sine gestionarea pandemiei 
de COVID-19;

Or. de

Amendamentul 11
Anne Sander

Proiect de aviz
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Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de părere că comunicarea este 
un veritabil apel la o schimbare profundă a 
modelelor de producție folosite de fermele 
agricole și în favoarea agroecologiei, în 
condițiile degradării și împuținării 
resurselor naturale, dar și un apel la 
schimbare în restul lanțului alimentar;

2. este de părere că comunicarea este 
un veritabil apel la o schimbare profundă a 
modelelor de producție folosite de fermele 
agricole și în favoarea unor practici și 
sisteme de producție mai sustenabile, cum 
ar fi agricultura de precizie, agricultura 
inteligentă, agricultura de conservare, 
agricultura ecologică sau agroecologia, în 
condițiile degradării și împuținării 
resurselor naturale, dar și un apel la 
schimbare în restul lanțului alimentar;

Or. fr

Amendamentul 12
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Pietro Fiocchi, Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de părere că comunicarea este 
un veritabil apel la o schimbare profundă 
a modelelor de producție folosite de 
fermele agricole și în favoarea 
agroecologiei, în condițiile degradării și 
împuținării resurselor naturale, dar și un 
apel la schimbare în restul lanțului 
alimentar;

2. este de părere că scopul principal 
al agriculturii este producția de alimente 
și furaje la prețuri accesibile atât pentru 
consumatori, cât și pentru fermieri, 
pentru că agricultura reprezintă mijlocul 
lor de subzistență. Nicio politică în 
vigoare nu ar trebui să îi stimuleze și/sau 
oblige pe fermieri să degradeze inutil 
resursele naturale;

Or. en

Amendamentul 13
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de părere că comunicarea este 
un veritabil apel la o schimbare profundă a 
modelelor de producție folosite de fermele 
agricole și în favoarea agroecologiei, în 
condițiile degradării și împuținării 
resurselor naturale, dar și un apel la 
schimbare în restul lanțului alimentar;

2. este de părere că comunicarea este 
un veritabil apel la o schimbare calitativă a 
modelelor de producție și prelucrare 
folosite de fermele agricole și în favoarea 
agroecologiei, în condițiile degradării și 
împuținării resurselor naturale, dar și un 
apel la schimbare în restul lanțului 
alimentar;

Or. bg

Amendamentul 14
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Simone 
Schmiedtbauer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de părere că comunicarea este 
un veritabil apel la o schimbare profundă 
a modelelor de producție folosite de 
fermele agricole și în favoarea 
agroecologiei, în condițiile degradării și 
împuținării resurselor naturale, dar și un 
apel la schimbare în restul lanțului 
alimentar;

2. este de părere că comunicarea este 
un clopot de alarmă care îndeamnă la 
optimizarea sistemelor de producție, în 
condițiile degradării și împuținării 
resurselor naturale, dar și în restul lanțului 
alimentar;

Or. en

Amendamentul 15
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de părere că comunicarea este 
un veritabil apel la o schimbare profundă 
a modelelor de producție folosite de 

2. este de părere că comunicarea este 
un veritabil apel la accelerarea și 
valorificarea întregului potențial al 
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fermele agricole și în favoarea 
agroecologiei, în condițiile degradării și 
împuținării resurselor naturale, dar și un 
apel la schimbare în restul lanțului 
alimentar;

economiei circulare și al bioeconomiei în 
sectorul agricol și în tot lanțul de 
aprovizionare cu alimente;

Or. en

Amendamentul 16
Sylvia Limmer

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că printre principiile 
economiei circulare se numără o mai 
bună gestionare a factorilor de producție, 
dezvoltarea economiei colaborative pentru 
o utilizare mai rațională a materialelor și 
instalațiilor și cooperarea între operatorii 
din teritoriu care își asumă angajamente 
comune;

eliminat

Or. de

Amendamentul 17
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că printre principiile 
economiei circulare se numără o mai bună 
gestionare a factorilor de producție, 
dezvoltarea economiei colaborative pentru 
o utilizare mai rațională a materialelor și 
instalațiilor și cooperarea între operatorii 
din teritoriu care își asumă angajamente 
comune;

3. consideră că printre principiile 
economiei circulare se numără o mai bună 
utilizare a resurselor energetice 
(combustibili, eficiența termică a 
clădirilor), a apei (sisteme de irigații care 
economisesc apa, recuperarea și 
reciclarea apei, stocarea apei în sol) și a 
furajelor (deoarece materiile prime 
utilizate în furajele concentrate provin 
adesea de la mare distanță); înlocuirea 



AM\1215645RO.docx 11/49 PE658.983v01-00

RO

factorilor de producție ce constă în 
substanțe chimice neregenerabile 
(îngrășăminte, pesticide sintetice) cu 
produse ecologice, biologice, obținute din 
procese naturale (bioîngrășăminte, 
biostimulatori și controale biologice); 
dezvoltarea economiei colaborative pentru 
o utilizare mai rațională a materialelor și 
instalațiilor, evitând supraechiparea, 
adesea asociată cu gestionarea 
investițiilor pe baza planificării fiscale, 
precum și o mai bună cooperare între 
operatorii din teritoriu care își asumă 
angajamente colective și comune;

Or. fr

Amendamentul 18
Carmen Avram, Juozas Olekas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că printre principiile 
economiei circulare se numără o mai bună 
gestionare a factorilor de producție, 
dezvoltarea economiei colaborative pentru 
o utilizare mai rațională a materialelor și 
instalațiilor și cooperarea între operatorii 
din teritoriu care își asumă angajamente 
comune;

3. consideră că printre principiile 
economiei circulare se numără o mai bună 
gestionare a factorilor de producție, 
dezvoltarea economiei colaborative pentru 
o utilizare mai rațională a materialelor și 
instalațiilor, promovarea modelului 
cooperativelor și a mai multor sinergii 
între operatorii din teritoriu care își asumă 
angajamente comune;

Or. en

Amendamentul 19
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Daniel Buda, 
Simone Schmiedtbauer

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază rolul grupului 6 al 
programului Orizont Europa pentru a 
promova cunoașterea, a consolida 
capacitățile și pentru a dezvolta și a 
demonstra soluții inovatoare care vor 
accelera tranziția către economia 
circulară și, prin urmare, vor crea locuri 
de muncă atractive în comunitățile rurale, 
stimulând crearea de valoare și 
competitivitatea; invită Comisia 
Europeană să ofere stimulente mai 
atractive pentru adoptarea de instrumente 
și tehnologii inovatoare și punerea lor la 
dispoziția tuturor fermierilor și 
crescătorilor de animale, indiferent de 
tipul și mărimea fermelor, de practicile 
agricole folosite și de mediul de 
proveniență;

Or. en

Amendamentul 20
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Daniel Buda, 
Simone Schmiedtbauer

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază rolul important al 
agriculturii integrate și al agriculturii de 
precizie pentru a sprijini intrarea în 
drepturi a economiei circulare și a realiza 
o producție agricolă durabilă;

Or. en

Amendamentul 21
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Daniel Buda, 
Simone Schmiedtbauer

Proiect de aviz
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Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază rolul important pe care 
îl joacă întreprinderile agroalimentare 
mici și mijlocii (IMM-uri) în tranziția 
către o economie circulară și consideră că 
sprijinul financiar și tehnologic adecvat 
face parte integrantă din soluția pentru 
realizarea sa; subliniază că economia 
circulară poate mări competitivitatea 
sectorului agroalimentar al UE și poate 
stimula înființarea de întreprinderi și 
antreprenoriatul în rândul IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 22
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Benoît Lutgen, 
Simone Schmiedtbauer

Proiect de aviz
Punctul 3 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. subliniază că economia circulară 
poate oferi soluții la noile provocări 
generate și evidențiate de criza epidemiei 
de COVID-19, mai ales prin reducerea 
vulnerabilității lanțurilor valorice 
agroalimentare în UE și în lume; 
consideră că planul de redresare 
economică al UE (Next Generation EU) 
ar trebui să sprijine întărirea rezilienței 
lanțurilor valorice agroalimentare, 
crearea de noi practici agricole durabile, 
precum și inițiative în domeniul 
economiei circulare;

Or. en

Amendamentul 23
Carmen Avram
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. cere să se implementeze un plan 
european privind proteinele, care să 
promoveze culturile de leguminoase care 
nu utilizează îngrășăminte cu azotați;

eliminat

Or. en

Amendamentul 24
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. cere să se implementeze un plan 
european privind proteinele, care să 
promoveze culturile de leguminoase care 
nu utilizează îngrășăminte cu azotați;

4. cere să se implementeze un plan 
european strategic de aprovizionare cu 
proteine din plante fără OMG, care să 
promoveze culturile de leguminoase care 
nu sunt îmbunătățite cu azotați, precum și 
alte culturi de plante de semințe cu 
conținut ridicat de proteine și culturi 
furajere, care oferă o serie de avantaje 
agronomice și ecologice și, în plus, vor 
reduce importurile noastre uriașe din țări 
îndepărtate, dintre care unele nu respectă 
nici mediul, nici biodiversitatea, nici 
drepturile omului;

Or. fr

Amendamentul 25
Sylvia Limmer

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul
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4. cere să se implementeze un plan 
european privind proteinele, care să 
promoveze culturile de leguminoase care 
nu utilizează îngrășăminte cu azotați;

4. cere să se implementeze un plan 
european privind proteinele, care să 
promoveze culturile de leguminoase care 
nu utilizează îngrășăminte cu azotați; 
evidențiază că trecerea la un regim 
alimentar fără carne ar periclita 
mijloacele de trai ale fermierilor 
europeni, care se confruntă deja cu 
probleme serioase; propune să se facă 
demersuri pentru a promova carnea 
produsă pe plan local pentru consumul 
uman și ca planul european privind 
proteinele să țină seama, mai întâi, de 
necesarul de proteine pentru creșterea 
animalelor;

Or. de

Amendamentul 26
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Daniel Buda, 
Simone Schmiedtbauer

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. cere să se implementeze un plan 
european privind proteinele, care să 
promoveze culturile de leguminoase care 
nu utilizează îngrășăminte cu azotați;

4. cere să se implementeze un plan 
european privind proteinele, care să 
promoveze culturile de leguminoase care 
nu utilizează îngrășăminte cu azotați; 
subliniază rolul esențial al cercetării și 
inovării (C & I) în elaborarea de noi 
soluții inovatoare pentru reducerea 
dependenței UE de importurile de 
proteine și solicită Comisiei Europene să 
asigure un sprijin adecvat prin programul 
Orizont Europa și politica agricolă 
comună;

Or. en

Amendamentul 27
Anne Sander
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. cere să se implementeze un plan 
european privind proteinele, care să 
promoveze culturile de leguminoase care 
nu utilizează îngrășăminte cu azotați;

4. cere să se implementeze un plan 
european menit să ducă la atingerea 
autonomiei europene în materie de 
proteine, care să promoveze în special 
consumul de leguminoase bogate în 
proteine și de turte ce provin din 
producția de oleaginoase și de 
proteaginoase din Europa, interzicând 
importul de produse care încalcă 
standardele noastre în materie de 
sănătate, mediu și climă și care contribuie 
la despăduriri;

Or. fr

Amendamentul 28
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. cere să se implementeze un plan 
european privind proteinele, care să 
promoveze culturile de leguminoase care 
nu utilizează îngrășăminte cu azotați;

4. cere să se implementeze un plan 
european privind proteinele, pentru a 
deveni mai independenți de importurile de 
proteine; în plus, cultivarea de noi culturi 
proteice în Europa ar putea fi o 
oportunitate pentru fermieri; producția de 
culturi care nu au nevoie de îngrășăminte 
pe bază de azot oferă un avantaj 
suplimentar;

Or. en

Amendamentul 29
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Pietro Fiocchi, Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
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Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. cere să se implementeze un plan 
european privind proteinele, care să 
promoveze culturile de leguminoase care 
nu utilizează îngrășăminte cu azotați;

4. are în vedere posibilitatea de a 
face recomandări statelor membre pentru 
un plan privind proteine care pledează 
pentru consumul de culturi 
proteaginoase, aceste culturi neavând 
nevoie de îngrășăminte pe bază de azot;

Or. en

Amendamentul 30
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. cere să se implementeze un plan 
european privind proteinele, care să 
promoveze culturile de leguminoase care 
nu utilizează îngrășăminte cu azotați;

4. cere să se implementeze un plan 
european privind proteinele cu prima 
ocazie și, de preferință, cu ocazia intrării 
în vigoare a noii PAC, care să promoveze 
culturile de leguminoase care nu utilizează 
îngrășăminte cu azotați;

Or. bg

Amendamentul 31
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că producția europeană 
de biocombustibili este în concordanță cu 
principiile care stau la baza economiei 
circulare, cu condiția ca biocombustibilii 
să fie produși din subproduse, deșeuri sau 
reziduuri, să ocupe o parte mică a 
terenurilor agricole, să participe la rotația 
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și diversificarea culturilor agricole sau la 
utilizarea pârloagelor și să nu determine, 
de unii singuri, o creștere a prețului 
produselor alimentare;

Or. fr

Amendamentul 32
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază rolul important al 
bioproduselor, inclusiv o mai bună 
recuperare și valorificare a deșeurilor 
biologice, în tranziția către o economie 
circulară și neutră din punctul de vedere 
al emisiilor de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 33
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că bioeconomia circulară 
este o oportunitate pentru agricultură, 
oferind șansa de a produce energie 
regenerabilă din deșeurile biodegradabile 
provenite de la ferme agricole și 
comunități și din subprodusele acestora 
care sunt îngrășăminte organice;

5. consideră că bioeconomia circulară 
în sectorul energiei din surse regenerabile 
este o oportunitate pentru agricultură care 
poate face posibilă producția de 
îngrășăminte organice reciclate, acestea 
înlocuind, de exemplu, fosforul importat, 
resursele de fosfor diminuându-se la nivel 
mondial, sau azotul sintetic, a cărui 
producție este poluantă și mare 
consumatoare de energie; consideră totuși 
că producția acestor îngrășăminte 
organice din digestate recuperate din 
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instalațiile mici de metanizare de pe lângă 
ferme, care funcționează cu deșeuri 
agricole biodegradabile și, eventual, cu 
deșeuri provenite din comunități și din 
întreprinderi învecinate, trebuie să 
respecte neapărat standarde stricte de 
sănătate și de mediu și normele privind 
trasabilitatea și utilizarea lor stabilite la 
nivelul UE, deoarece aceste îngrășăminte 
nu trebuie să conțină contaminanți 
(metale grele, reziduuri farmaceutice, 
hormoni, agenți patogeni microbieni, 
microplastice, sticlă etc.), care ar putea 
polua ireversibil solurile și întreaga 
biosferă, afectând astfel grav producția 
agricolă și alimentară;

Or. fr

Amendamentul 34
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că bioeconomia circulară 
este o oportunitate pentru agricultură, 
oferind șansa de a produce energie 
regenerabilă din deșeurile biodegradabile 
provenite de la ferme agricole și 
comunități și din subprodusele acestora 
care sunt îngrășăminte organice;

5. consideră că economia circulară și 
bioeconomia oferă un mare potențial 
pentru fermieri și cooperativele acestora 
în tranziția către o economie europeană 
neutră din punctul de vedere al 
impactului asupra climei, de exemplu, 
prin biorafinării avansate care produc 
bioîngrășăminte, furaje proteice, 
bioenergie și produse chimice de origine 
biologică; subliniază că fermierii au 
potențialul de a produce energie din surse 
regenerabile, cum ar fi biogazul obținut 
din deșeuri și reziduuri agricole, cum ar fi 
gunoiul de grajd, sau din alte surse de 
deșeuri și reziduuri din industria 
alimentară, canalizare, ape uzate și 
deșeuri municipale; îndeamnă la 
intensificarea cercetării, o mai mare 
prioritizare și la mai multe investiții în 
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aceste opțiuni;

Or. en

Amendamentul 35
Sylvia Limmer

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că bioeconomia circulară 
este o oportunitate pentru agricultură, 
oferind șansa de a produce energie 
regenerabilă din deșeurile biodegradabile 
provenite de la ferme agricole și comunități 
și din subprodusele acestora care sunt 
îngrășăminte organice;

5. consideră că bioeconomia circulară 
este o oportunitate pentru agricultură, 
oferind șansa de a produce energie 
regenerabilă din deșeurile biodegradabile 
provenite de la ferme agricole și comunități 
și din subprodusele acestora care sunt 
îngrășăminte organice; evidențiază totuși 
că producția de biogaz eliberează cantități 
uriașe de metan, că centralele electrice de 
mici dimensiuni care ard biogaz pentru a 
produce energie electrică sunt ineficiente 
și că lipsa sistemelor de transmisie cu apă 
caldă nu permite utilizarea căldurii 
reziduale;

Or. de

Amendamentul 36
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Simone 
Schmiedtbauer

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că bioeconomia circulară 
este o oportunitate pentru agricultură, 
oferind șansa de a produce energie 
regenerabilă din deșeurile biodegradabile 
provenite de la ferme agricole și comunități 
și din subprodusele acestora care sunt 
îngrășăminte organice;

5. consideră că bioeconomia circulară 
este o oportunitate pentru agricultură, 
oferind șansa de a produce energie 
regenerabilă din deșeurile biodegradabile 
provenite de la ferme agricole și comunități 
și din subprodusele acestora: 
îngrășămintele organice; subliniază 
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potențialul bioinovării de a impulsiona 
competitivitatea economică a UE, de a 
oferi noi lanțuri de valori, tehnologii și 
procese, activități economice și locuri de 
muncă, revitalizând astfel economiile 
locale și zonele rurale la nivel regional;

Or. en

Amendamentul 37
Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Paolo De Castro, Carmen Avram

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că bioeconomia circulară 
este o oportunitate pentru agricultură, 
oferind șansa de a produce energie 
regenerabilă din deșeurile biodegradabile 
provenite de la ferme agricole și comunități 
și din subprodusele acestora care sunt 
îngrășăminte organice;

5. consideră că bioeconomia circulară 
este o oportunitate pentru agricultură, 
oferind șansa de a produce energie 
regenerabilă din deșeurile biodegradabile 
provenite de la ferme agricole și comunități 
și din subprodusele acestora: 
îngrășămintele organice; subliniază că 
este important să li se permită 
agricultorilor să utilizeze această formă 
de energie din surse regenerabile la 
fermele lor;

Or. en

Amendamentul 38
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, 
Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că exploatarea valorii 
adăugate a reziduurilor agricole și a 
bioenergiei sunt factori importanți pentru 
economia circulară și bioeconomie și că, 
în UE, energia din surse regenerabile 
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obținută din reziduurile agricole are un 
potențial semnificativ și ar trebui 
analizată în continuare prin activități de 
cercetare, investiții și un cadru politic 
favorabil.

Or. en

Amendamentul 39
Carmen Avram, Juozas Olekas

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. ia act de oportunitățile oferite de 
gestionarea gunoiului de grajd pentru 
promovarea îngrășămintelor organice, 
îmbunătățirea concentrației de carbon din 
sol și, prin urmare, sechestrarea 
carbonului; încurajează în continuare 
legislația UE în domeniul deșeurilor să 
analizeze reziduurile agricole ca posibile 
surse de îngrășăminte, materiale pentru 
așternut și bioenergie;

Or. en

Amendamentul 40
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită norme care să promoveze 
reciclarea apelor reziduale provenite din 
sistemele agricole industriale închise 
(creșterea intensivă a animalelor în 
clădiri, sere legumicole și horticole etc.) 
și, prin urmare, reutilizarea acestora în 
procesul de producție agricolă;
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Or. fr

Amendamentul 41
Petri Sarvamaa

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că pădurile și întregul 
lanț valoric forestier sunt fundamentale 
pentru dezvoltarea în continuare a 
bioeconomiei circulare, deoarece asigură 
locuri de muncă și bunăstare economică 
în zonele rurale și urbane;

Or. en

Amendamentul 42
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază rolul esențial al 
gestionării durabile a pădurilor în 
economia circulară și în bioeconomie, 
unde materialele pe bază de lemn 
funcționează ca elemente de stocare a 
carbonului, înlocuind materialele fosile și 
alte materiale neregenerabile în multe 
aplicații industriale, cum ar fi 
construcțiile, produsele din fibre, 
produsele textile, materialele compozite, 
bioplasticele, energia și substanțele 
chimice din surse regenerabile, în timp ce 
creșterea resurselor forestiere servește 
drept magazie de carbon;

Or. en



PE658.983v01-00 24/49 AM\1215645RO.docx

RO

Amendamentul 43
Petri Sarvamaa

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. evidențiază că pădurile și sectorul 
forestier contribuie semnificativ la 
dezvoltarea bioeconomiilor circulare în 
UE; subliniază că, în 2015, bioeconomia 
reprezenta o piață estimată la peste 
2,3 mii de miliarde EUR, asigurând 20 de 
milioane de locuri de muncă, adică 8,2 % 
din totalul la nivelul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 44
Petri Sarvamaa

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. subliniază că bioeconomia 
circulară trebuie promovată prin politici 
solide de cercetare și inovare; fiecare euro 
investit în cercetare și inovare în sectorul 
bioeconomiei în programul Orizont 2020 
generează o valoare adăugată de 
aproximativ 10 euro.

Or. en

Amendamentul 45
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, 
Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)



AM\1215645RO.docx 25/49 PE658.983v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. subliniază că transformarea în 
direcția unei economii circulare și a 
bioeconomiei poate fi accelerată și 
amplificată doar dacă stimulentele pentru 
întreprinderi sunt aliniate cu obiectivele 
politicilor și un cadru politic încurajator;

Or. en

Amendamentul 46
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. constată că dezvoltarea economiei 
circulare și a bioeconomiei va crea mai 
multe locuri de muncă în producția 
primară și subliniază că bioeconomia 
presupune dezvoltarea și/sau integrarea 
de noi competențe, noi cunoștințe și noi 
discipline în formare și educație în acest 
sector, pentru a aborda schimbările 
societale legate de bioeconomie, a 
promova competitivitatea, creșterea 
economică și crearea de locuri de muncă, 
a răspunde nevoilor sectorului și a corela 
mai bine competențele cu locurile de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 47
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. speră că economia circulară va 
contribui la readucerea producției agricole 
și alimentare în UE prin întărirea 
sistemelor alimentare regionale și locale;

6. speră că economia circulară va 
contribui la readucerea producției agricole 
și alimentare în UE prin întărirea 
sistemelor alimentare regionale și locale și 
va stimula diversificarea și 
complementaritatea culturilor în ferme și 
între acestea;

Or. fr

Amendamentul 48
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Daniel Buda, 
Benoît Lutgen, Simone Schmiedtbauer

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. speră că economia circulară va 
contribui la readucerea producției agricole 
și alimentare în UE prin întărirea 
sistemelor alimentare regionale și locale;

6. speră că economia circulară va 
contribui la readucerea producției agricole 
și alimentare în UE prin întărirea 
sistemelor alimentare regionale și locale, 
ca o modalitate de a asigura prețuri 
echitabile pentru producători și de a 
strânge legătura dintre produsele 
alimentare și teritoriile lor de origine, 
conservând și dezvoltând în același timp 
zonele rurale;

Or. en

Amendamentul 49
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. speră că economia circulară va 
contribui la readucerea producției agricole 
și alimentare în UE prin întărirea 

6. speră că economia circulară va 
contribui la readucerea producției agricole 
și alimentare în UE prin întărirea 
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sistemelor alimentare regionale și locale; sistemelor alimentare regionale și locale și 
va conferi, de asemenea, din nou valoare 
profesiei de agricultor;

Or. fr

Amendamentul 50
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, 
Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. speră că economia circulară va 
contribui la readucerea producției agricole 
și alimentare în UE prin întărirea 
sistemelor alimentare regionale și locale;

6. constată potențialul unei economii 
circulare implementate integral de a 
contribui la diversificarea veniturilor 
pentru fermieri și contribuția pe care o 
poate avea în aval în economia rurală, 
aducând beneficii atât agriculturii, cât și 
comunităților rurale;

Or. en

Amendamentul 51
Carmen Avram, Juozas Olekas

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. speră că economia circulară va 
contribui la readucerea producției agricole 
și alimentare în UE prin întărirea 
sistemelor alimentare regionale și locale;

6. speră că economia circulară va 
contribui la o utilizare mai eficientă a 
resurselor și la promovarea producției 
agricole și alimentare în UE prin întărirea 
sistemelor alimentare regionale și locale;

Or. en

Amendamentul 52
Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. speră că economia circulară va 
contribui la readucerea producției agricole 
și alimentare în UE prin întărirea 
sistemelor alimentare regionale și locale;

6. speră că economia circulară va 
contribui la consolidarea sistemelor 
alimentare locale și regionale care ar 
putea consolida poziția fermierilor în 
sistemul alimentar;

Or. en

Amendamentul 53
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. speră că economia circulară va 
contribui la readucerea producției 
agricole și alimentare în UE prin întărirea 
sistemelor alimentare regionale și locale;

6. subliniază rolul pe care îl au 
administrațiile naționale, regionale și 
locale atunci când contribuie la întărirea 
sistemelor alimentare regionale și locale în 
cadrul economiei circulare;

Or. bg

Amendamentul 54
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, 
Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. observă că, în cadrul economiei 
circulare, ar trebui stimulată absorbția 
dioxidului de carbon și o circularitate mai 
mare a carbonului, cu respectarea deplină 
a obiectivelor de biodiversitate; invită 
Comisia să analizeze dezvoltarea unui 
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cadru de reglementare pentru certificarea 
datelor privind absorbția carbonului bazat 
pe o contabilizare justă și transparentă a 
carbonului, care să monitorizeze și să 
verifice autenticitatea datelor privind 
absorbția carbonului;

Or. en

Amendamentul 55
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Daniel Buda, 
Benoît Lutgen, Simone Schmiedtbauer

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază importanța economiei 
circulare pentru promovarea coeziunii 
sociale și teritoriale în zonele rurale;

Or. en

Amendamentul 56
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. sprijină Comisia în dorința sa de a 
informa mai bine consumatorii prin 
mențiunile nutriționale și de mediu și cere 
să se specifice pe etichete reziduurile 
prezente în alimente;

eliminat

Or. en

Amendamentul 57
Sylvia Limmer



PE658.983v01-00 30/49 AM\1215645RO.docx

RO

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. sprijină Comisia în dorința sa de a 
informa mai bine consumatorii prin 
mențiunile nutriționale și de mediu și cere 
să se specifice pe etichete reziduurile 
prezente în alimente;

7. sprijină Comisia în dorința sa de a 
informa mai bine consumatorii prin 
mențiunile nutriționale și de mediu și cere 
să se specifice pe etichete reziduurile 
prezente în alimente; este de părere că 
furnizarea informațiilor celor mai exacte 
cu putință referitoare la locul de origine 
ar putea contribui la restabilirea relației 
necesare de încredere între producători și 
consumatori; în acest scop, în 
conformitate cu hotărârea CJUE în cauza 
C-485/18, Regulamentul 1169/2011 
privind informarea consumatorilor cu 
privire la produsele alimentare ar trebui 
revizuit;

Or. de

Amendamentul 58
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. sprijină Comisia în dorința sa de a 
informa mai bine consumatorii prin 
mențiunile nutriționale și de mediu și cere 
să se specifice pe etichete reziduurile 
prezente în alimente;

7. sprijină Comisia în dorința sa de a 
informa mai bine consumatorii prin 
îmbunătățirea indicării pe etichetă a 
originii și, de asemenea, prin mențiunile 
nutriționale și de mediu și cere inclusiv să 
se specifice pe etichete reziduurile, mai 
ales cele de pesticide, prezente în alimente;

Or. fr

Amendamentul 59
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins
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Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. sprijină Comisia în dorința sa de a 
informa mai bine consumatorii prin 
mențiunile nutriționale și de mediu și cere 
să se specifice pe etichete reziduurile 
prezente în alimente;

7. sprijină Comisia în dorința sa de a 
informa mai bine consumatorii prin 
mențiunile nutriționale și de mediu;

Or. de

Amendamentul 60
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Daniel Buda, Simone 
Schmiedtbauer

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. sprijină Comisia în dorința sa de a 
informa mai bine consumatorii prin 
mențiunile nutriționale și de mediu și cere 
să se specifice pe etichete reziduurile 
prezente în alimente;

7. sprijină Comisia în eforturile sale 
de a informa mai bine consumatorii prin 
mențiunile nutriționale și ecologice;

Or. en

Amendamentul 61
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. sprijină Comisia în dorința sa de a 
informa mai bine consumatorii prin 
mențiunile nutriționale și de mediu și cere 
să se specifice pe etichete reziduurile 
prezente în alimente;

7. sprijină Comisia în dorința sa de a 
informa mai bine consumatorii prin 
mențiunile nutriționale și de mediu și cere 
să se pună în evidență în mod voluntar pe 
etichete faptul că produsele sunt 
sustenabile;
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Or. fr

Amendamentul 62
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Pietro Fiocchi, Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. sprijină Comisia în dorința sa de a 
informa mai bine consumatorii prin 
mențiunile nutriționale și de mediu și cere 
să se specifice pe etichete reziduurile 
prezente în alimente;

7. sprijină Comisia în dorința sa de a 
pune în aplicare mai bine legislația deja 
existentă privind etichetarea produselor 
alimentare7a;

_________________
7a Obligația de a enumera toate 
ingredientele există deja.Ea este pusă în 
aplicare integral.Problema este că 
mențiunile sunt scrise cu litere foarte 
mici, imposibil de citit pentru oamenii mai 
în vârstă.Orice informație inutilă pe 
etichetă nu ar face decât să complice 
lucrurile și mai mult.

Or. en

Amendamentul 63
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Fredrick Federley, 
Atidzhe Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază dreptul consumatorilor 
la informații mai precise despre impactul 
produselor asupra mediului și susține 
eforturile Comisiei de a face 
propuneri vizând justificarea mențiunilor 
ecologice prin metode de calcul solide, 
precise și armonizate; subliniază că aceste 
metode de calcul trebuie să stimuleze 
metodele de producție ecologică și să 
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recompenseze eforturile depuse de cei 
care au fost deschizători de drum în 
domeniu;

Or. en

Amendamentul 64
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Comisia și statele membre să 
investească în noi inițiative de economie 
circulară, cu scopul de a dezvolta o 
infrastructură mai bună pentru economia 
circulară;

Or. de

Amendamentul 65
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Anne Sander, Simone 
Schmiedtbauer

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită eforturi mai mari pe partea 
de prevenire în lupta împotriva pierderilor 
și risipei de alimente;

8. solicită eforturi mai mari pe partea 
de prevenire în lupta împotriva pierderilor 
și risipei de alimente; roagă Comisia să 
facă o distincție clară între ceea ce este 
„evitabil” (risipă) și ceea ce este 
„imposibil de evitat” (pierdere), întrucât 
producția agricolă este afectată de mai 
mulți factori pe care fermierii nu îi pot 
controla, cum ar fi condițiile 
meteorologice nefavorabile, schimbările 
climatice, dăunătorii și bolile și 
perturbările pieței;

Or. en
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Amendamentul 66
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită eforturi mai mari pe partea 
de prevenire în lupta împotriva pierderilor 
și risipei de alimente;

8. solicită eforturi mai mari pe partea 
de prevenire în lupta împotriva pierderilor 
și risipei de alimente; și subliniază că 
risipa de alimente are consecințe enorme 
asupra mediului, contribuie la 
schimbările climatice și reprezintă o 
irosire a unor resurse limitate, precum 
terenul, energia și apa; de aceea, 
îndeamnă Comisia ca prin strategia „de la 
fermă la consumator” să introducă cu 
promptitudine propuneri pentru a 
îndeplini obiectivul de a reduce la 
jumătate deșeurile alimentare până în 
2030;

Or. en

Amendamentul 67
Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Paolo De Castro

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită eforturi mai mari pe partea 
de prevenire în lupta împotriva pierderilor 
și risipei de alimente;

8. solicită eforturi mai mari pe partea 
de prevenire în lupta împotriva pierderilor 
și risipei de alimente, în toate etapele 
lanțului alimentar, inclusiv în etapa de 
prelucrare și vânzare cu amănuntul; 
solicită măsuri suplimentare pentru a 
sprijini scurtarea lanțului alimentar, 
reducând astfel numărul de etape în care 
se produc deșeuri alimentare;

Or. en
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Amendamentul 68
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită eforturi mai mari pe partea 
de prevenire în lupta împotriva pierderilor 
și risipei de alimente;

8. solicită eforturi mai mari pe partea 
de prevenire în lupta împotriva pierderilor 
și risipei de alimente; evidențiază că 
ambalajele alimentare sustenabile, 
adaptate nevoilor, împiedică alterarea 
alimentelor și pierderea de resurse și, prin 
urmare, ajută la reducerea risipei de 
alimente;

Or. de

Amendamentul 69
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită eforturi mai mari pe partea 
de prevenire în lupta împotriva pierderilor 
și risipei de alimente;

8. solicită să se impună o ierarhie a 
măsurilor în lupta împotriva risipei de 
alimente; ierarhia trebuie să acorde 
prioritate prevenirii, apoi posibilităților de 
a reduce risipa de alimente prin folosirea 
acestora în alimentația umană, cu 
ajutorul donării sau al prelucrării lor, și, 
în cele din urmă, valorificării acestora în 
alimentația animalelor sau sub formă de 
combustibil;

Or. fr

Amendamentul 70
Ivo Hristov
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Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită eforturi mai mari pe partea 
de prevenire în lupta împotriva pierderilor 
și risipei de alimente;

8. solicită eforturi mai mari pe partea 
de prevenire în lupta împotriva pierderilor 
și risipei de alimente, atât prin 
intensificarea campaniilor în rândul 
cetățenilor, cât și prin măsuri și inițiative 
adecvate pentru producătorii, unitățile de 
prelucrare și comercianții de alimente;

Or. bg

Amendamentul 71
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că ambalajele 
alimentelor au funcții importante și 
îmbunătățesc igiena, calitatea, perioada 
de valabilitate și furnizarea de informații 
despre produse; invită Comisia să țină 
seama de aceste funcții atunci când ia 
măsuri pentru a atinge obiectivele noului 
Plan de acțiune pentru economia 
circulară;

Or. de

Amendamentul 72
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Benoît Lutgen, Simone 
Schmiedtbauer

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază rolul esențial al 
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ambalajului, în special pentru siguranța 
alimentară și igienă; invită Comisia 
Europeană să propună noi acte legislative 
care să combată supraambalarea și 
producerea de deșeuri și să sprijine 
crearea unei piețe unice integrate a 
materiilor prime și produselor secundare;

Or. en

Amendamentul 73
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, 
Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că pentru a reduce 
risipa de alimente în etapa de producție ar 
trebui utilizate tehnici și tehnologii 
inovatoare pentru a optimiza 
performanțele în aceste domenii și a 
transforma produsele care nu se ridică la 
nivelul standardelor pieței în produse 
procesate;

Or. en

Amendamentul 74
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. observă beneficiile cooperării și 
digitalizării, care facilitează accesul 
la date și previziuni privind cererea, 
permițând dezvoltarea unor programe de 
anticipare a producției pentru fermieri, 
care să îi ajute să își adapteze producția în 
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funcție de cerere, să se coordoneze mai 
bine cu celelalte sectoare din lanțul de 
aprovizionare cu alimente și să reducă la 
minimum pierderile; subliniază, dat fiind 
că este foarte greu să se reducă unele 
deșeuri alimentare imposibil de evitat, că 
ar trebui promovată valorificarea 
deșeurilor alimentare, inclusiv în 
bioeconomie;

Or. en

Amendamentul 75
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. invită Comisia și statele membre să 
investească în noi tehnologii de reciclare, 
astfel încât dezvoltarea tehnologică a 
instalațiilor de sortare și reciclare și a 
infrastructurii acestora, precum și 
procedurile și tehnicile de reutilizare să 
poată fi optimizate și promovate;

Or. de

Amendamentul 76
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 8 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. ia act de potențialul economiei 
circulare de a optimiza valorificarea 
alimentelor pierdute sau eliminate în mod 
inevitabil și a subproduselor din lanțul 
alimentar, în special a celor de origine 
animală, în producția de hrană pentru 
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animale, în reciclarea nutrienților și în 
producția de amelioratori de sol, atestând 
importanța lor pentru producția primară;

Or. en

Amendamentul 77
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Proiect de aviz
Punctul 8 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. invită Comisia să elaboreze un 
sistem de etichetare uniform pentru 
sistemele de reciclare;

Or. de

Amendamentul 78
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, 
Martin Hlaváček, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 8 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. ia act de potențialul de valorificare 
optimă a alimentelor expirate și a 
subproduselor din lanțul alimentar în 
producția de hrană pentru animale, 
precum și de importanța lor pentru 
producția primară; pledează pentru o 
abordare multipartită față de colectarea 
alimentelor nevândute, neconsumate și 
necomestibile și redirijarea lor spre 
producția de hrană pentru animale și, 
prin urmare, invită Comisia să analizeze 
obstacolele juridice în calea utilizării 
fostelor alimente în producția de hrană 
pentru animale și să promoveze 
cercetarea în domeniu, subliniind, 
totodată, că trebuie să se asigure o mai 
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mare trasabilitate, să se respecte 
standardele de biosecuritate și să se 
recurgă la procese de separare și de 
tratare, care să elimine riscurile pentru 
siguranța alimentară;

Or. en

Amendamentul 79
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Proiect de aviz
Punctul 8 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8d. invită Comisia să efectueze 
evaluări ale impactului economic al 
tuturor măsurilor propuse în cadrul 
noului Plan de acțiune pentru economia 
circulară, pentru a nu periclita inițiativele 
de inovare existente și viitoare ale 
întreprinderilor;

Or. de

Amendamentul 80
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. îndeamnă la utilizarea de 
biomateriale și materiale biodegradabile 
în locul materialelor plastice folosite în 
agricultură;

9. cere să se creeze instalații de 
colectare, sortare și reciclare a deșeurilor 
provenite din ferme în întreaga Europă, 
pe baza responsabilității comune a tuturor 
actorilor, agricultorilor, distribuitorilor și 
industriașilor; consideră, de asemenea, că 
proiectul Comisiei de strategie privind 
deșeurile de plastic este deosebit de 
relevant pentru agricultură, deoarece 
provocările mari și costurile ridicate pe 
care le presupune reciclarea materialelor 
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plastice folosite în agricultură înseamnă că 
sectorul mai trebuie să progreseze în 
această direcție; solicită să se interzică 
foliile oxo-fragmentabile din plastic și să 
se folosească biomateriale și materiale 
biodegradabile care îndeplinesc cerințele 
europene privind reducerea deșeurilor și a 
poluării solului, în special;

Or. fr

Amendamentul 81
Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, 
Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. îndeamnă la utilizarea de 
biomateriale și materiale biodegradabile în 
locul materialelor plastice folosite în 
agricultură;

9. îndeamnă la utilizarea de 
biomateriale și materiale biodegradabile în 
materialele plastice folosite în agricultură; 
subliniază că trebuie etichetate clar și 
diferențiate materialele plastice 
biodegradabile de masele plastice din 
surse preponderent biologice care nu sunt 
biodegradabile; consideră lăudabilă 
intenția de a dezvolta un cadru de politică 
pentru distribuția, etichetarea și utilizarea 
de bioplastice și subliniază că culturile 
nealimentare, deșeurile și fluxurile 
secundare ale industriei agroalimentare 
ar trebui să fie sursa principală de 
bioplastice;

Or. en

Amendamentul 82
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Pietro Fiocchi, Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 9
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Proiectul de aviz Amendamentul

9. îndeamnă la utilizarea de 
biomateriale și materiale biodegradabile 
în locul materialelor plastice folosite în 
agricultură;

9. consideră că terenurile agricole 
sunt destinate în primul rând producției 
de alimente și furaje. Materialele 
biologice și biodegradabile din materialele 
plastice folosite în agricultură ar trebui 
fabricate în principal din deșeuri agricole 
sau alte deșeuri;

Or. en

Amendamentul 83
Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. îndeamnă la utilizarea de 
biomateriale și materiale biodegradabile în 
locul materialelor plastice folosite în 
agricultură;

9. susține, în măsura 
posibilităților, utilizarea de biomateriale și 
materiale biodegradabile în materialele 
plastice folosite în agricultură;

Or. en

Amendamentul 84
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. susține includerea tuturor 
inițiativelor de prevenire și gestionare a 
deșeurilor în specificațiile produselor cu 
marcaje de calitate naționale și ale UE;

Or. fr

Amendamentul 85
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Sylvia Limmer

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. semnalează prezența clădirilor 
agricole vechi neutilizate care creează 
probleme spinoase în ceea ce privește 
costul de eliminare (azbest etc.).

eliminat

Or. de

Amendamentul 86
Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Marlene Mortler, Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. semnalează prezența clădirilor 
agricole vechi neutilizate care creează 
probleme spinoase în ceea ce privește 
costul de eliminare (azbest etc.).

10. semnalează prezența clădirilor 
agricole vechi, dezafectate care creează 
probleme spinoase din cauza costurilor de 
eliminare (azbest etc.) și nevoia generală 
de a realiza tranziția către o economie mai 
durabilă și mai circulară în ceea ce 
privește procurarea și fabricarea de 
produse și materiale de construcții 
utilizate în sectorul agricol.

Or. en

Amendamentul 87
Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Paolo De Castro

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. semnalează prezența clădirilor 
agricole vechi neutilizate care creează 
probleme spinoase în ceea ce privește 

10. semnalează prezența clădirilor 
agricole vechi neutilizate care creează 
probleme spinoase în ceea ce privește 



PE658.983v01-00 44/49 AM\1215645RO.docx

RO

costul de eliminare (azbest etc.). costul de eliminare (azbest etc.), înainte de 
a li se putea da o nouă destinație sau de a 
putea refolosi spațiul pe care îl ocupă;

Or. en

Amendamentul 88
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Anne Sander, Marlene Mortler, Dan-Ştefan 
Motreanu

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. semnalează prezența clădirilor 
agricole vechi neutilizate care creează 
probleme spinoase în ceea ce privește 
costul de eliminare (azbest etc.).

10. semnalează prezența clădirilor 
agricole vechi neutilizate care creează 
probleme spinoase în ceea ce privește 
costul de eliminare;

Or. en

Amendamentul 89
Claude Gruffat

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. consideră că toate inovațiile în 
domeniul economiei circulare ar trebui să 
intre sub incidența legislației UE, să fie în 
concordanță cu principiile Pactului verde 
și nu trebuie să dăuneze mediului, 
biodiversității sau sănătății, în 
conformitate cu principiul precauției;

Or. fr

Amendamentul 90
Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Paolo De Castro, Carmen Avram
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Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. cere să se recunoască în cercuri 
largi faptul că tinerii fermieri sunt 
deosebit de importanți pentru dezvoltarea 
unei economii circulare și că reînnoirea 
generațiilor, esențială în mediul rural, 
trebuie sprijinită prin măsuri suficiente;

Or. en

Amendamentul 91
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. solicită să se acorde atenție 
reținerii apei în peisaj pe două niveluri: 
tehnic, de exemplu iazurile, și biologic, de 
pildă cultivarea unor plante cu un sistem 
radicular mai extins;

Or. en

Amendamentul 92
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Anne Sander, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, 
Herbert Dorfmann, Dan-Ştefan Motreanu

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. face un apel pentru promovarea 
produselor durabile pe bază de lemn 
pentru a înlocui substanțele cu emisii 
ridicate de CO2 și a stoca carbonul pe 
termen lung;
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Or. en

Amendamentul 93
Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Paolo De Castro, Carmen Avram

Proiect de aviz
Punctul 10 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. reține oportunitățile pe care le 
poate crea economia circulară pentru 
fermierii mici și mijlocii, precum și 
importanța sa pentru un lanț de 
aprovizionare cu alimente deschis unei 
participări mai largi, mai sustenabil și 
mai puțin agresiv față de mediu și climă;

Or. en

Amendamentul 94
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Anne Sander, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, 
Herbert Dorfmann, Dan-Ştefan Motreanu

Proiect de aviz
Punctul 10 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. subliniază rolul bioenergiei 
obținute din reziduurile forestiere și în 
urma noilor tipuri de catastrofe naturale 
ca resursă durabilă pentru a produce 
energie fără efecte asupra climei și a 
înlocui combustibilii fosili;

Or. en

Amendamentul 95
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 10 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

10b. orice efort depus în acest sens 
trebuie să fie în conformitate cu 
standardul ISO TC 323.

Or. en

Amendamentul 96
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Anne Sander, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, 
Herbert Dorfmann, Dan-Ştefan Motreanu

Proiect de aviz
Punctul 10 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10c. este de părere că nu ar trebui să se 
renunțe la ideea de a respecta drepturile 
de proprietate ale întreprinderilor agricole 
și forestiere și de a acorda compensații, 
chiar mai mari decât până acum, pentru 
serviciile oferite în domeniul conservării 
naturii;

Or. en

Amendamentul 97
Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Paolo De Castro, Carmen Avram

Proiect de aviz
Punctul 10 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10c. subliniază cât sunt de importante 
cercetarea și dezvoltarea în domeniul 
noilor tehnologii agricole durabile, și 
faptul că fermierii, mai ales mici și 
mijlocii, trebuie să aibă acces ușor la ele;

Or. en
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Amendamentul 98
Juozas Olekas, Tonino Picula, Carmen Avram

Proiect de aviz
Punctul 10 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10d. cere să se recunoască sectoarele 
agricole care funcționează deja după 
principiile economiei circulare, precum ar 
fi creșterea animalelor de blană, 
producția de biogaz și alte sectoare 
care folosesc deșeuri agricole și 
alimentare;

Or. en

Amendamentul 99
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Anne Sander, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, 
Herbert Dorfmann, Dan-Ştefan Motreanu

Proiect de aviz
Punctul 10 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10d. consideră că promovarea 
economiei forestiere va consolida la 
nivelul UE bioeconomia și industriile 
bazate pe materiale reciclate și pe 
materiale biologice;

Or. en

Amendamentul 100
Juozas Olekas, Tonino Picula, Paolo De Castro, Carmen Avram

Proiect de aviz
Punctul 10 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10e. îndeamnă la dezvoltarea unui 
program pentru instalații interregionale 
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de producere a biogazelor, care ar putea 
folosi deșeuri agricole și alimentare și 
deșeuri municipale verzi mai aproape de 
sursă creând totodată oportunități de 
angajare, de care regiunile au atâta 
nevoie;

Or. en

Amendamentul 101
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Anne Sander, Marlene Mortler, Herbert 
Dorfmann

Proiect de aviz
Punctul 10 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10e. subliniază că trebuie luate măsuri 
imediate de eliminare treptată a 
combustibililor fosili din sistemul 
energetic pentru a atinge obiectivele 
UE pentru climă (zero emisii nete de 
CO2) în 2040;

Or. en

Amendamentul 102
Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Paolo De Castro

Proiect de aviz
Punctul 10 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10f. propune integrarea bioeconomiei 
albastre în planurile de acțiune pentru 
economia circulară.

Or. en


