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Amendamentul 1
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Irena Joveva, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Referirea 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 11 martie 2020 intitulată „Un 
nou Plan de acțiune privind economia 
circulară: pentru o Europă mai curată și 
mai competitivă” (COM(2020)0098),

— având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 11 martie 2020 intitulată „Un 
nou Plan de acțiune privind economia 
circulară: pentru o Europă mai curată și 
mai competitivă” (COM(2020)0098) și 
documentul de lucru al serviciilor 
Comisiilor intitulat „Calea către o 
economie circulară globală: situația 
actuală și perspective” (SWD(2020)100)),

Or. en

Amendamentul 2
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
César Luena, Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara 
Cerdas, Monika Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă a ONU și 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD),

Or. en

Amendamentul 3
Maria Arena

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere comunicarea 
Comisiei din 14 octombrie 2020 intitulată 
Strategia pentru promovarea 
sustenabilității în domeniul substanțelor 
chimice. Către un mediu fără substanțe 
toxice (COM(2020)0667),

Or. en

Amendamentul 4
Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 14 octombrie 2020 intitulată 
„Strategia pentru promovarea 
sustenabilității în domeniul substanțelor 
chimice. Către un mediu fără substanțe 
toxice” (COM(2020)0667)1a,
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/environment/pdf/che
micals/2020/10/Strategy.pdf

Or. en

Amendamentul 5
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 10 martie 2020 intitulată „O 
nouă strategie industrială pentru Europa” 
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(COM(2020)0102),

Or. en

Amendamentul 6
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere „Strategia pentru 
promovarea sustenabilității în domeniul 
substanțelor chimice. Către un mediu fără 
substanțe toxice” din 14 octombrie 2020 
(COM(2020)0667),

Or. en

Amendamentul 7
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
César Luena, Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara 
Cerdas, Monika Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 10 martie 2020 intitulată „O 
nouă strategie industrială pentru Europa” 
(COM(2020)0102),

Or. en

Amendamentul 8
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
César Luena, Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara 
Cerdas, Monika Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland
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Propunere de rezoluție
Referirea 1 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 20 mai 2020 intitulată 
„Strategia UE privind biodiversitatea 
pentru 2030. Readucerea naturii în viețile 
noastre (COM(2020)0380),

Or. en

Amendamentul 9
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
César Luena, Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara 
Cerdas, Monika Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Referirea 1 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 20 mai 2020 intitulată „O 
strategie «De la fermă la consumator» 
pentru un sistem alimentar echitabil, 
sănătos și ecologic” (COM(2020)0381),

Or. en

Amendamentul 10
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
César Luena, Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara 
Cerdas, Monika Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 11 octombrie 2018 intitulată 
„O bioeconomie durabilă pentru Europa: 
consolidarea legăturilor dintre economie, 
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societate și mediu” (COM(2018)0673),

Or. en

Amendamentul 11
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere comunicarea 
Comisiei din 16 ianuarie 2018 intitulată 
„O strategie europeană pentru materialele 
plastice într-o economie circulară” 
(COM(2018)0028),

Or. en

Amendamentul 12
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
César Luena, Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara 
Cerdas, Monika Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
14 martie 2019 referitoare la schimbările 
climatice - o viziune europeană strategică 
pe termen lung pentru o economie 
prosperă, modernă, competitivă și neutră 
din punctul de vedere al impactului 
asupra climei în conformitate cu Acordul 
de la Paris[1],
__________________
[1]Texte adoptate, P8_TA(2019)0217.

Or. en
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Amendamentul 13
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
César Luena, Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara 
Cerdas, Monika Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Referirea 4 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
28 noiembrie 2019 referitoare la urgența 
climatică și de mediu[1],
__________________
[1]Texte adoptate, P9_TA(2019)0078.

Or. en

Amendamentul 14
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 4 
iulie 2017 referitoare la un ciclu de viață 
mai lung al produselor: beneficii pentru 
consumatori și întreprinderi,

Or. en

Amendamentul 15
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 9 
iulie 2015 referitoare la utilizarea 
eficientă a resurselor: spre o economie 
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circulară (2014/2208(INI)),

Or. en

Amendamentul 16
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
28 noiembrie 2019 referitoare la urgența 
climatică și de mediu,

Or. en

Amendamentul 17
Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Fredrick Federley, Irena Joveva, Frédérique Ries, 
Pascal Canfin

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva (UE) 
2019/904 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 5 iunie 2019 privind 
reducerea impactului anumitor produse 
din plastic asupra mediului,

Or. en

Amendamentul 18
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
César Luena, Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara 
Cerdas, Monika Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Referirea 8 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Regulamentul 
(UE) 2020/741 privind cerințele minime 
pentru reutilizarea apei,

Or. en

Amendamentul 19
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Referirea 9 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Regulamentul 
(CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 18 
decembrie 2006 privind înregistrarea, 
evaluarea, autorizarea și restricționarea 
substanțelor chimice (REACH), de 
înființare a Agenției Europene pentru 
Produse Chimice („Regulamentul 
REACH”)1a,
__________________
1a JO L 396, 30.12.2006, p. 3.

Or. en

Amendamentul 20
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Referirea 9 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Regulamentul 
(CE) 1272/2008 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 16 
decembrie 2008 privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea substanțelor și a 
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amestecurilor („Regulamentul CLP”)1a,
__________________
1a JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

Or. en

Amendamentul 21
Stanislav Polčák

Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Propunerea 
referitoare la cel de Al 8-lea program de 
acțiune pentru mediu, prezentată de 
Comisie la 14 octombrie 2020, în special 
obiectivul prioritar de accelerare a 
tranziției către o economie circulară 
prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera 
(c) din propunere,

Or. cs

Amendamentul 22
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, Irena Joveva, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Linea Søgaard-Lidell, Asger 
Christensen

Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă a ONU și 
obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) 
ale ONU, inclusiv ODD 12 „Consum și 
producție responsabile” și ODD 15 „Viața 
pe pământ”,

Or. en
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Amendamentul 23
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
César Luena, Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara 
Cerdas, Monika Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă a ONU și 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD),

Or. en

Amendamentul 24
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă a ONU și 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
ONU (ODD),

Or. en

Amendamentul 25
César Luena, Javi López, Marcos Ros Sempere, Nicolás González Casares, Cristina 
Maestre Martín De Almagro

Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 11 decembrie 2019 intitulată 
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„Pactul verde european” 
(COM(2019)0640),

Or. en

Amendamentul 26
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Referirea 10 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul global de 
evaluare privind biodiversitatea și 
serviciile ecosistemice al IPBES, din mai 
2019,

Or. en

Amendamentul 27
César Luena, Javi López, Marcos Ros Sempere, Nicolás González Casares, Cristina 
Maestre Martín De Almagro

Propunere de rezoluție
Referirea 10 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 14 octombrie 2020 intitulată 
Strategia pentru promovarea 
sustenabilității în domeniul substanțelor 
chimice. Către un mediu fără substanțe 
toxice” (COM(2020)0667),

Or. en

Amendamentul 28
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Referirea 10 c (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul special 
al Grupului interguvernamental privind 
schimbările climatice (IPCC) referitor la 
schimbările climatice, deșertificare, 
degradarea terenurilor, gestionarea 
sustenabilă a terenurilor, securitatea 
alimentară și fluxurile de gaze cu efect de 
seră din ecosistemele terestre, Raportul 
special al IPCC privind oceanele și 
criosfera în contextul schimbărilor 
climatice și Raportul special al IPCC „O 
încălzire globală de 1,5 °C”, cel de al 5-
lea raport de evaluare (AR5) al său și 
raportul său de sinteză din septembrie 
2018,

Or. en

Amendamentul 29
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Referirea 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere raportul intitulat 
„Perspectivele privind resursele globale 
pentru 2019” ale Comitetului internațional 
pentru resurse11,

— având în vedere rapoartele 
intitulate „Perspectivele privind resursele 
globale pentru 2019”11  și „Eficiența 
utilizării resurselor și schimbările 
climatice”11a ale Comitetului internațional 
pentru resurse,

__________________ __________________
11 
https://www.resourcepanel.org/reports/glob
al-resources-outlook

11 
https://www.resourcepanel.org/reports/glob
al-resources-outlook
11a 
https://resourcepanel.org/reports/resource
-efficiency-and-climate-change

Or. en
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Amendamentul 30
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Referirea 11 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere declarația din 12 
septembrie 2020 pe care Președintele 
Parlamentului European a susținut-o în 
cadrul reuniunii președinților țărilor G7 
privind schimbările climatice,

Or. en

Amendamentul 31
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Referirea 11 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere publicația 
științifică intitulată „Evaluarea 
scenariilor către un nivel zero al poluării 
cu plastic”1a,
__________________
1a 
https://science.sciencemag.org/content/36
9/6510/1455

Or. en

Amendamentul 32
Claudia Gamon, Ulrike Müller, Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

https://science.sciencemag.org/content/369/6510/1455
https://science.sciencemag.org/content/369/6510/1455
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul său 
referitor la O abordare europeană globală 
privind stocarea energiei1a,
__________________
1a A9-0130/2020.

Or. en

Amendamentul 33
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, dacă nu reducem utilizarea 
resurselor, lumea va consuma resurse ca și 
cum ar exista trei planete și întrucât 
reducerea utilizării globale a resurselor 
naturale și a generării de deșeuri este 
obiectivul primordial al economiei 
circulare;

A. întrucât extracția de resurse și 
prelucrarea acestora generează jumătate 
din totalul emisiilor de gaze cu efect de 
seră și sunt responsabile pentru pierderea 
a peste 90 % din biodiversitate și pentru 
producerea a 90 % din stresul hidric; 
întrucât, dacă nu reducem utilizarea 
resurselor, până în 2050 lumea va 
consuma resurse ca și cum ar exista trei 
planete și întrucât reducerea utilizării 
globale a resurselor naturale și a generării 
de deșeuri de către noi este obiectivul 
primordial al economiei circulare;

Or. en

Amendamentul 34
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, dacă nu reducem utilizarea A. întrucât economia mondială 
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resurselor, lumea va consuma resurse ca și 
cum ar exista trei planete și întrucât 
reducerea utilizării globale a resurselor 
naturale și a generării de deșeuri este 
obiectivul primordial al economiei 
circulare;

utilizează resurse echivalente cu resursele 
a 1,5 planete și, dacă nu reducem 
consumul de resurse, până în 2050 lumea 
va consuma resurse ca și cum ar exista trei 
planete și întrucât reducerea utilizării 
globale a resurselor naturale și a generării 
de deșeuri este obiectivul primordial al 
economiei circulare;

Or. en

Amendamentul 35
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, dacă nu reducem 
utilizarea resurselor, lumea va consuma 
resurse ca și cum ar exista trei planete și 
întrucât reducerea utilizării globale a 
resurselor naturale și a generării de deșeuri 
este obiectivul primordial al economiei 
circulare;

A. întrucât reducerea semnificativă a 
utilizării globale a resurselor naturale și a 
generării de deșeuri ar trebui să fie 
obiectivul primordial al economiei 
circulare, ținând cont de faptul că, dacă 
întreaga lume ar avea același consum de 
resurse ca UE, atunci ar consuma resurse 
ca și cum ar exista trei planete;

Or. en

Amendamentul 36
Anja Hazekamp, Mick Wallace

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, dacă nu reducem utilizarea 
resurselor, lumea va consuma resurse ca și 
cum ar exista trei planete și întrucât 
reducerea utilizării globale a resurselor 
naturale și a generării de deșeuri este 
obiectivul primordial al economiei 

A. întrucât, dacă nu reducem utilizarea 
resurselor într-un mod rapid și 
semnificativ, lumea va continua să 
consume resurse ca și cum ar exista trei 
planete și întrucât reducerea utilizării 
globale a resurselor naturale și a generării 
de deșeuri este obiectivul primordial al 
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circulare; economiei circulare;

Or. en

Amendamentul 37
Maria Arena

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, dacă nu reducem 
utilizarea resurselor, lumea va consuma 
resurse ca și cum ar exista trei planete și 
întrucât reducerea utilizării globale a 
resurselor naturale și a generării de deșeuri 
este obiectivul primordial al economiei 
circulare;

A. întrucât Europa consumă ca și cum 
ar avea aproape trei planete la dispoziție 
pentru a produce resursele pe care le 
utilizăm și pentru a absorbi deșeurile pe 
care le generăm și întrucât reducerea 
utilizării globale a resurselor naturale și a 
generării de deșeuri este obiectivul 
primordial al economiei circulare;

Or. en

Amendamentul 38
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, dacă nu reducem utilizarea 
resurselor, lumea va consuma resurse ca și 
cum ar exista trei planete și întrucât 
reducerea utilizării globale a resurselor 
naturale și a generării de deșeuri este 
obiectivul primordial al economiei 
circulare;

A. întrucât, dacă nu reducem utilizarea 
resurselor, lumea va consuma resurse ca și 
cum ar exista trei planete și întrucât 
reducerea utilizării globale a resurselor 
naturale și a generării de deșeuri este 
obiectivul primordial al economiei 
circulare, inclusiv al bioeconomiei;

Or. en

Amendamentul 39
Sylvia Limmer
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Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, dacă nu reducem 
utilizarea resurselor, lumea va consuma 
resurse ca și cum ar exista trei planete și 
întrucât reducerea utilizării globale a 
resurselor naturale și a generării de deșeuri 
este obiectivul primordial al economiei 
circulare;

A. întrucât reducerea utilizării 
resurselor este în concordanță cu 
principiul protecției mediului și întrucât 
reducerea utilizării globale a resurselor 
naturale și a generării de deșeuri este 
obiectivul primordial al economiei 
circulare;

Or. de

Amendamentul 40
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, dacă nu reducem 
utilizarea resurselor, lumea va consuma 
resurse ca și cum ar exista trei planete și 
întrucât reducerea utilizării globale a 
resurselor naturale și a generării de deșeuri 
este obiectivul primordial al economiei 
circulare;

A. întrucât, dacă nu creștem eficiența 
utilizării resurselor, lumea va consuma 
resurse ca și cum ar exista trei planete și 
întrucât reducerea utilizării globale a 
resurselor naturale și a generării de deșeuri 
este obiectivul primordial al economiei 
circulare;

Or. en

Amendamentul 41
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, dacă nu reducem utilizarea 
resurselor, lumea va consuma resurse ca și 
cum ar exista trei planete și întrucât 

A. întrucât, dacă nu reducem utilizarea 
resurselor, UE va continua să consume 
resurse ca și cum ar exista trei planete și 
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reducerea utilizării globale a resurselor 
naturale și a generării de deșeuri este 
obiectivul primordial al economiei 
circulare;

întrucât reducerea utilizării globale a 
resurselor și a generării de deșeuri este 
obiectivul primordial al economiei 
circulare;

Or. en

Amendamentul 42
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât importurile UE de materii 
prime depășesc în mod clar exporturile 
[1], iar economia UE se bazează în mare 
măsură pe o extracție a resurselor 
realizată în afara granițelor UE; întrucât 
produsele rare și foarte solicitate, cum ar 
fi coltanul, au provocat conflicte sociale și 
de mediu în țări terțe și întrucât 
transporturile de deșeuri către țări terțe 
continuă să constituie un motiv de 
îngrijorare;

Or. en

Amendamentul 43
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât implicațiile comerciale 
sunt semnificative în distribuția la nivel 
mondial a materiilor prime principale, 
deoarece resursele naturale sunt 
concentrate inegal din punct de vedere 
geografic; întrucât lanțurile de 
aprovizionare ridică obstacole legate de 
comerț în calea utilizării eficiente a 
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resurselor;

Or. en

Amendamentul 44
Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât consumul general de 
energie în sectorul apei în UE este 
semnificativ și trebuie să fie mai eficient 
pentru a contribui la obiectivele 
Acordului de la Paris și la obiectivele UE 
în domeniul climei pentru 2030 și privind 
realizarea neutralității emisiilor de dioxid 
de carbon pentru 2050;

Or. en

Amendamentul 45
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
César Luena, Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara 
Cerdas, Monika Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât extracția de resurse și 
prelucrarea acestora generează jumătate 
din totalul emisiilor de gaze cu efect de 
seră și sunt responsabile pentru pierderea 
a peste 90 % din biodiversitate și pentru 
producerea a 90 % din stresul hidric;

Or. en
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Amendamentul 46
Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât majoritatea materiilor 
prime care stau la baza economiei 
circulare sunt importate din țări terțe;

Or. es

Amendamentul 47
Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât Directiva-cadru privind 
apa nu include dispoziții specifice pentru 
gestionarea impactului schimbărilor 
climatice și întrucât, în Comunicarea sa 
privind Pactul verde european, Comisia 
recunoaște totuși că funcțiile naturale ale 
apelor subterane și de suprafață trebuie 
restabilite;

Or. en

Amendamentul 48
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
César Luena, Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara 
Cerdas, Monika Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât principiile economiei 
circulare ar trebui să fie elementul central 
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al oricărei politici industriale europene și 
naționale și al planurilor naționale de 
redresare și reziliență ale statelor membre 
în cadrul mecanismului de redresare și 
reziliență;

Or. en

Amendamentul 49
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât poluarea spațiului este din 
ce în care mai ridicată și poate fi 
considerată un punct de scurgere în 
sistemele de circularitate: întrucât nu 
există un drept internațional spațial 
pentru curățarea deșeurilor de pe orbita 
terestră joasă; și întrucât, conform 
rapoartelor elaborate de Agenția Spațială 
Europeană, există aproape 7 500 de tone 
de materiale pe orbita terestră joasă, 
crescând astfel riscurile de coliziune;

Or. en

Amendamentul 50
Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât clădirile sunt responsabile 
pentru aproximativ 40 % din consumul de 
energie și 36 % din emisiile de CO2 din 
UE și renovarea lor în profunzime, 
inclusiv renovarea în profunzime 
efectuată în etape, este, așadar, esențială 
pentru realizarea obiectivului UE de a 
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atinge până în 2050 un nivel al emisiilor 
nete de gaze cu efect de seră (GES) egal 
cu zero;

Or. en

Amendamentul 51
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
César Luena, Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara 
Cerdas, Monika Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât tranziția către o economie 
circulară joacă un rol crucial în 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră ale UE, în realizarea obiectivului 
actualizat al Uniunii în materie de climă 
pentru 2030 și în atingerea neutralității 
climatice până cel târziu în 2050;

Or. en

Amendamentul 52
Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Considerentul Ad (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ad. întrucât conceptul și interpretarea 
economiei circulare sunt orizontale prin 
natura lor și se aplică în marea majoritate 
a provocărilor legate de mediu și 
climatice; întrucât economia circulară ar 
trebui să aibă, de asemenea, un rol 
central în consacrarea viitoarei instituiri a 
„parteneriatelor climatice” la nivelul UE, 
așa cum a sugerat Parlamentul European 
în poziția sa adoptată cu privire la „Legea 
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europeană a climei”;

Or. en

Amendamentul 53
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
César Luena, Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara 
Cerdas, Monika Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Considerentul Ad (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ad. întrucât realizarea obiectivului de 
zero emisii nete de gaze cu efect de seră 
(GES) până cel târziu în 2050 necesită o 
transformare profundă a lanțurilor 
valorice din întreaga economie;

Or. en

Amendamentul 54
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
César Luena, Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara 
Cerdas, Monika Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Considerentul Ae (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ae. întrucât economia circulară este 
relevantă pentru diferite ODD-uri, 
inclusiv pentru obiectivul 12 „Asigurarea 
unor modele de consum și producție 
durabile”, precum și pentru obiectivul 13 
„Acțiunea climatică”;

Or. en

Amendamentul 55
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
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César Luena, Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara 
Cerdas, Monika Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Considerentul Af (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Af. întrucât „circularitatea reală” nu 
implică doar aprovizionarea și utilizarea 
sustenabilă a materialelor, ci și a surselor 
de energie;

Or. en

Amendamentul 56
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât proiectarea fără deșeuri și 
poluare este unul dintre principiile 
economiei circulare;

Or. en

Amendamentul 57
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât până la 80 % din impactul 
produselor asupra mediului este determinat 
în etapa de proiectare;

B. întrucât până la 80 % din impactul 
produselor asupra mediului este determinat 
în etapa de proiectare și doar 12 % din 
materialele utilizate de industria UE 
provin din reciclare1a;

__________________
1a 
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https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do
?tab=table&init=1&language=en&pcode
=cei_srm030&plugin=1 (conform citării 
din Pactul verde european).

Or. en

Amendamentul 58
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Irena Joveva, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Ulrike Müller, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Linea 
Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât doar 12 % din materialele 
utilizate de industria UE provin din 
reciclare;

Or. en

Amendamentul 59
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât până la 80 % din impactul 
produselor asupra mediului este determinat 
în etapa de proiectare;

B. întrucât până la 80 % din impactul 
produselor asupra mediului este determinat 
în etapa de proiectare, ceea ce include și 
alegerea materialelor și substanțelor 
utilizate în producția de bunuri;

Or. en

Amendamentul 60
Sylvia Limmer
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Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât până la 80 % din impactul 
produselor asupra mediului este determinat 
în etapa de proiectare;

B. întrucât impactul produselor asupra 
mediului poate să fie redus încă din etapa 
de proiectare;

Or. de

Amendamentul 61
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, Irena Joveva, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Ulrike Müller, Catherine Chabaud, Linea Søgaard-Lidell, 
Frédérique Ries, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât, în raportul său intitulat 
„Perspectivele privind resursele globale 
pentru 2019”, Comitetul internațional 
pentru gestionarea resurselor estimează 
că extracția și prelucrarea resurselor 
materiale mondiale (biomasă, inclusiv 
culturi alimentare, metale, minerale și 
combustibili fosili) au un impact asupra 
biodiversității globale și asupra stresului 
hidric (pentru care sunt responsabile într-
un procent de peste 90 %), asupra 
emisiilor globale care determină 
schimbările climatice (aproximativ 
jumătate) și asupra sănătății (aproximativ 
o treime); întrucât aceste cifre ilustrează 
rolul central al gestionării resurselor și 
necesitatea de a intensifica măsurile la 
toate nivelurile și în întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 62
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât, potrivit estimărilor 
Agenției Europene de Mediu (AEM), între 
1996 și 2012, cantitatea de haine 
cumpărate de o persoană în UE a crescut 
cu 40 %, în timp ce, în aceeași perioadă, 
peste 30 % dintre hainele din dulapurile 
europenilor nu au fost îmbrăcate cel puțin 
un an. În plus, odată aruncate, peste 
jumătate din articolele de îmbrăcăminte 
nu sunt reciclate, ci devin deșeuri 
menajere mixte și sunt trimise ulterior la 
incineratoare sau la depozitele de 
deșeuri1a;
__________________
1a Raport privind indicatorii de mediu 
2014: Impactul asupra mediului al 
sistemelor de producție și consum din 
Europa. Agenția Europeană de Mediu 
2014.

Or. en

Amendamentul 63
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
César Luena, Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara 
Cerdas, Monika Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât ECHA a adoptat un aviz 
științific pentru a restricționa utilizarea 
microplasticelor care sunt adăugate în 
mod intenționat la produsele de pe piața 
UE/SEE, în concentrații mai mari de 
0,01 % g/g;

Or. en
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Amendamentul 64
Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât economia circulară și 
bioeconomia prezintă un potențial 
semnificativ pentru ca UE să devină lider 
industrial la nivel mondial;

Or. es

Amendamentul 65
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât resursele constau în 
materii prime, calitatea ecosistemelor și 
utilizarea serviciilor ecosistemice, cum ar 
fi apa curată, reținerea apei provenite din 
inundații și polenizarea;

Or. en

Amendamentul 66
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul Bc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bc. întrucât aprovizionarea 
sustenabilă și responsabilă cu materii 
prime primare este esențială pentru 
utilizarea eficientă a resurselor și 
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realizarea obiectivelor economiei 
circulare; astfel, trebuie elaborate 
standarde de aprovizionare sustenabile 
pentru materii și bunuri prioritare;

Or. en

Amendamentul 67
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul Bd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bd. întrucât utilizarea excesivă a 
resurselor reprezintă cauza de bază a 
unor diverse pericole pentru mediu, cum 
ar fi schimbările climatice, deșertificarea, 
defrișarea și pierderea diversității 
biologice;

Or. en

Amendamentul 68
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul Be (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Be. întrucât economia circulară 
ambițioasă este un instrument vital pentru 
atingerea obiectivelor climatice și a 
neutralității emisiilor de dioxid de carbon 
până în 2030 și 2050, întrucât, fără alte 
acțiuni, creșterea cererii de materii și 
utilizarea ineficientă a acestora vor 
conduce la o creștere suplimentară a GES 
la nivel mondial cu 40 % până în 20601a;
__________________
1a 
https://www.resourcepanel.org/reports/glo
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bal-resources-outlook

Or. en

Amendamentul 69
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul Bf (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bf. întrucât Europa depinde de 
resursele importate mai mult decât orice 
altă regiune din lume, iar competitivitatea 
sa poate crește numai prin creșterea 
valorii adăugate aduse de resurse pentru 
economie,

Or. en

Amendamentul 70
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul Bg (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bg. întrucât, cu cât măsurile vor fi mai 
tardive, cu atât va fi mai dificilă, mai 
incertă și mai costisitoare atingerea 
obiectivelor;

Or. en

Amendamentul 71
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

Propunere de rezoluție
Considerentul C
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, potrivit unui studiu 
recent realizat de Cambridge 
Econometrics, economia circulară are 
potențialul de a crește PIB-ul UE cu încă 
0,5 % și de a crea aproximativ 700 000 de 
noi locuri de muncă până în 2030,

eliminat

Or. en

Amendamentul 72
Sylvia Limmer

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, potrivit unui studiu recent 
realizat de Cambridge Econometrics, 
economia circulară are potențialul de a 
crește PIB-ul UE cu încă 0,5 % și de a crea 
aproximativ 700 000 de noi locuri de 
muncă până în 2030,

C. întrucât, potrivit unui studiu recent 
realizat de Cambridge Econometrics, 
economia circulară are potențialul de a 
crește PIB-ul UE cu încă 0,5 % și de a crea 
aproximativ 700 000 de noi locuri de 
muncă până în 2030; subliniază că firma 
Cambridge Econometrics susține că 
lucrează pentru Comisie, fiind plătită din 
banii contribuabililor din statele membre,

Or. de

Amendamentul 73
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, potrivit unui studiu recent 
realizat de Cambridge Econometrics, 
economia circulară are potențialul de a 
crește PIB-ul UE cu încă 0,5 % și de a crea 
aproximativ 700 000 de noi locuri de 

C. întrucât, potrivit unor studii 
recente, economia circulară are potențialul 
de a crește PIB-ul UE cu încă 0,5 % și de a 
crea peste 700 000 de noi locuri de muncă 
până în 20301a, îmbunătățind totodată 
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muncă până în 2030, calitatea locurilor de muncă respective; 
întrucât, între 2012 și 2018, numărul de 
locuri de muncă legate de economia 
circulară în UE a crescut cu 5 %, 
ajungând la aproximativ 4 milioane;
__________________
1a 
https://www.ellenmacarthurfoundation.or
g/assets/downloads/publications/EllenMa
cArthurFoundation_Growth-
Within_July15.pdf

Or. en

Amendamentul 74
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât dezvoltarea rapidă a 
comerțului electronic a crescut 
semnificativ deșeurile de ambalaje, cum 
ar fi deșeurile de plastic și carton de unică 
folosință; comerțul electronic generează 
un volum mare de deșeuri din cauza 
ambalării articolelor mici în cutii mari 
sau în ambalaje excesive pentru a 
menține articolele în siguranță; întrucât 
ambalajele suplimentare, cum ar fi 
pernele de aer și polistirenul, sunt 
utilizate frecvent pentru a proteja 
articolele în cazul manipulării 
suplimentare;

Or. en

Amendamentul 75
Stanislav Polčák

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât 20 % din alimentele 
produse în fiecare an în UE sfârșesc în 
coșul de gunoi sau se degradează în alt 
mod, deși 33 de milioane de persoane nu 
își pot permite să cumpere o dată la două 
zile alimente de o înaltă calitate 
nutrițională; întrucât aproximativ 33 % 
din alimentele produse în întreaga lume 
sunt risipite în fiecare an;

Or. cs

Amendamentul 76
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Irena Joveva, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, prin intermediul 
politicilor de susținere și a investițiilor din 
industrie, se preconizează că, până în 
2030, refabricarea va putea atinge o 
valoare anuală cuprinsă între aproximativ 
70 și 100 de miliarde EUR în UE, cu o 
ocupare conexă a forței de muncă situată 
între aproximativ 450 000 și aproape 
600 000;

Or. en

Amendamentul 77
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, conform World 



PE657.318v01-00 36/236 AM\1213135RO.docx

RO

Inequality Database, cei mai bogați 5 % 
dețin 46 % din PIB-ul global total, ceea ce 
înseamnă că aproape jumătate din toate 
resursele pe care le utilizăm și jumătate 
din toate emisiile pe care le generăm îi 
îmbogățesc și mai mult pe cei bogați;

Or. en

Amendamentul 78
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât resursele naturale limitate 
ar trebui utilizate în cel mai eficient mod, 
creând cea mai mare valoare adăugată 
posibil, inclusiv în ceea ce privește 
locurile de muncă, prin aplicarea 
principiului utilizării în cascadă;

Or. en

Amendamentul 79
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât trecerea la o economie 
mai circulară are potențialul de a 
promova practici de afaceri sustenabile și 
de a ajuta Europa să își mențină și 
dezvolte avantajul competitiv;

Or. en
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Amendamentul 80
Claudia Gamon, Ulrike Müller, Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, în 2018, doar 3 % din 
capacitatea globală de fabricație a 
celulelor de baterie cu litiu-ion era 
localizată în UE și 85 % se afla în 
regiunea Asia-Pacific;

Or. en

Amendamentul 81
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât măsurile privind 
economia circulară sunt vitale pentru 
atingerea obiectivelor UE în materie de 
climă și energie;

Or. en

Amendamentul 82
Stanislav Polčák

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât, potrivit raportului 
Agenției Europene de Mediu, intitulat 
„Mediul european – starea și perspectiva 
2020”, UE și statele sale membre sunt 
numai parțial pe calea către atingerea 
obiectivelor economiei circulare și mai 
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multe eforturi sunt necesare pentru a 
reduce consumul de materii prime 
principale, pentru a spori utilizarea 
eficientă a materialelor și pentru a reduce 
generarea de deșeuri;

Or. cs

Amendamentul 83
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Irena Joveva, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Ulrike Müller, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Linea 
Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât se estimează că 
întreprinderile și economiile europene vor 
fi printre primele care vor pune în 
aplicare o cursă globală către 
circularitate, totodată beneficiind de 
aceasta, datorită modelelor de afaceri 
bine-dezvoltate ale UE, cunoștințelor de 
circularitate și expertizei noastre în 
materie de reciclare;

Or. en

Amendamentul 84
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât ecomodularea taxelor 
plătite de producători organizațiilor care 
pun în aplicare principiul răspunderii 
extinse a producătorilor este un 
instrument-cheie pentru punerea în 
practică a economiei circulare;
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Or. en

Amendamentul 85
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât națiunile cu venituri 
ridicate nu au nevoie să continue să 
crească PIB-ul pentru a îmbunătăți viața 
persoanelor;

Or. en

Amendamentul 86
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât creșterea economică 
necesită creșterea resurselor și a energiei 
încorporate și, prin urmare, trebuie să 
regândim măsura în care urmărim 
creșterea PIB-ului explorând indicatori 
alternativi, cum ar fi Indicatorul de 
bunăstare economică sustenabilă și 
Indicatorul de progres veritabil;

Or. en

Amendamentul 87
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul Cd (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cd. întrucât dovezile arată că 
utilizarea resurselor nu este absolut 
decuplată de PIB și că este puțin probabil 
să se producă decuplarea absolută, chiar 
și în condiția unor politici ferme; întrucât 
nu există dovezi ale unei decuplări 
absolute a resurselor la nivel economic, 
național sau internațional și nicio dovadă 
a tipului de decuplare necesar pentru 
sustenabilitatea ecologică;

Or. en

Amendamentul 88
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul Ce (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ce. întrucât utilizarea resurselor 
globale este în creștere, în paralel cu PIB-
ul1a;
__________________
1a 
https://www.pnas.org/content/112/20/6271
.short

Or. en

Amendamentul 89
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul Cj (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cj. întrucât utilizarea viitoare a 
resurselor globale s-ar putea dubla chiar 

https://www.pnas.org/content/112/20/6271.short
https://www.pnas.org/content/112/20/6271.short
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între 2010 și 2030, potrivit UNEP;

Or. en

Amendamentul 90
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul Cf (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cf. întrucât descreșterea economică 
necesită cu totul un alt tip de economie, 
care nu impune creștere în primul rând, 
în care putem reduce consumul de resurse 
și energie, prevenind în același timp 
șomajul și reducând inegalitățile;

Or. en

Amendamentul 91
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul Cg (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cg. întrucât nu este fezabil ca țările cu 
venituri mari să treacă la surse 
regenerabile suficient de repede pentru a 
rămâne în limita bugetului de carbon de 
1,5 °C, sau chiar de 2 °C, dacă urmăresc 
în continuare creșterea economică în 
ritmurile obișnuite;

Or. en

Amendamentul 92
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ch (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ch. întrucât, în 2018, 238 de oameni 
de știință au solicitat Comisiei Europene 
să renunțe la creștere ca obiectiv și să ia 
în considerare un viitor post-creștere;

Or. en

Amendamentul 93
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât se estimează că, în UE, se 
generează anual 88 de milioane de tone 
de deșeuri alimentare, iar costurile 
estimate pentru risipa de alimente sunt de 
143 de miliarde EUR; întrucât risipa 
alimentară are un impact imens asupra 
mediului, reprezentând aproximativ 6 % 
din emisiile totale de gaze cu efect de seră 
din UE;

Or. en

Amendamentul 94
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Considerentul Cd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cd. întrucât se estimează că peste 50 % 
din risipa alimentară provine de la nivelul 
gospodăriilor și al consumatorilor;

Or. en
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Amendamentul 95
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul Ci (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ci. întrucât cheltuielile cu publicitatea 
au un impact direct asupra ratelor 
consumului de materiale, iar cheltuielile 
globale cu publicitatea cresc în fiecare an, 
560 de miliarde USD fiind cheltuiți în 
2019;

Or. en

Amendamentul 96
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul Ck (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ck. întrucât au trecut peste doi ani de 
când IPCC a publicat Raportul special 
privind încălzirea globală de 1,5 °C, care 
a afirmat că limitarea încălzirii globale la 
1,5 °C ar necesita schimbări rapide, de 
anvergură și fără precedent în toate 
aspectele societății;

Or. en

Amendamentul 97
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută noul Plan de acțiune al 
Comisiei privind economia circulară, 
subliniază faptul că economia circulară este 
cheia pentru reducerea amprentei globale a 
consumului și producției europene asupra 
mediului și pentru atingerea obiectivelor 
climatice ale Acordului de la Paris;

1. salută noul Plan de acțiune al 
Comisiei privind economia circulară, 
subliniază faptul că economia circulară, în 
combinație cu obiectivul de poluare zero 
pentru un mediu fără substanțe toxice, 
este cheia pentru reducerea amprentei 
globale a consumului și producției 
europene asupra mediului, astfel încât să 
rămână în limitele planetare, și pentru 
atingerea obiectivelor climatice ale 
Acordului de la Paris;

Or. en

Amendamentul 98
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută noul Plan de acțiune al 
Comisiei privind economia circulară, 
subliniază faptul că economia circulară este 
cheia pentru reducerea amprentei globale a 
consumului și producției europene asupra 
mediului și pentru atingerea obiectivelor 
climatice ale Acordului de la Paris;

1. salută noul Plan de acțiune al 
Comisiei privind economia circulară, 
subliniază faptul că economia circulară este 
un factor-cheie în asigurarea 
competitivității UE la nivel global, în 
reducerea amprentei globale a consumului 
și producției europene asupra mediului, în 
protejarea sănătății umane și în atingerea 
obiectivelor climatice ale Acordului de la 
Paris; susține și încurajează Comisia să 
inițieze propunerile sugerate în anexa la 
comunicare;

Or. en

Amendamentul 99
Anja Hazekamp, Mick Wallace

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută noul Plan de acțiune al 
Comisiei privind economia circulară, 
subliniază faptul că economia circulară 
este cheia pentru reducerea amprentei 
globale a consumului și producției 
europene asupra mediului și pentru 
atingerea obiectivelor climatice ale 
Acordului de la Paris;

1. salută noul Plan de acțiune al 
Comisiei privind economia circulară, 
subliniază faptul că o economie circulară 
autentică este cheia pentru reducerea 
amprentei globale a consumului și 
producției europene asupra mediului, 
pentru adaptarea modelelor noastre de 
consum și producție la limitele planetare 
și pentru atingerea obiectivelor climatice 
ale Acordului de la Paris;

Or. en

Amendamentul 100
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, Irena Joveva, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Ulrike Müller, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Frédérique 
Ries, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută noul Plan de acțiune al 
Comisiei privind economia circulară, 
subliniază faptul că economia circulară este 
cheia pentru reducerea amprentei globale a 
consumului și producției europene asupra 
mediului și pentru atingerea obiectivelor 
climatice ale Acordului de la Paris;

1. salută noul Plan de acțiune al 
Comisiei privind economia circulară, 
subliniază faptul că economia circulară este 
cheia pentru reducerea amprentei globale a 
consumului și producției europene asupra 
mediului și pentru atingerea obiectivelor 
Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, 
ale Acordului de la Paris și ale Convenției 
privind diversitatea biologică;

Or. en

Amendamentul 101
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută noul Plan de acțiune al 
Comisiei privind economia circulară, 
subliniază faptul că economia circulară este 
cheia pentru reducerea amprentei globale a 
consumului și producției europene asupra 
mediului și pentru atingerea obiectivelor 
climatice ale Acordului de la Paris;

1. salută noul Plan de acțiune al 
Comisiei privind economia circulară, 
subliniază faptul că economia circulară este 
cheia pentru reducerea amprentei globale a 
consumului și producției europene asupra 
mediului și pentru atingerea obiectivelor 
climatice ale Acordului de la Paris și a 
obiectivelor ONU de dezvoltare durabilă, 
nelăsând pe nimeni în urmă;

Or. en

Amendamentul 102
Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută noul Plan de acțiune al 
Comisiei privind economia circulară, 
subliniază faptul că economia circulară este 
cheia pentru reducerea amprentei globale a 
consumului și producției europene asupra 
mediului și pentru atingerea obiectivelor 
climatice ale Acordului de la Paris;

1. salută noul Plan de acțiune al 
Comisiei privind economia circulară, 
subliniază faptul că economia circulară este 
cheia pentru reducerea amprentei globale a 
consumului și producției europene asupra 
mediului și pentru atingerea 
angajamentelor climatice asumate în 
temeiul Acordului de la Paris, precum și a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) 
ale Organizației Națiunilor Unite (ONU);

Or. en

Amendamentul 103
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută noul Plan de acțiune al 1. salută noul Plan de acțiune al 
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Comisiei privind economia circulară, 
subliniază faptul că economia circulară este 
cheia pentru reducerea amprentei globale a 
consumului și producției europene asupra 
mediului și pentru atingerea obiectivelor 
climatice ale Acordului de la Paris;

Comisiei privind economia circulară, 
subliniază faptul că economia circulară este 
cheia pentru reducerea amprentei materiale 
și a amprentei globale a consumului și 
producției UE asupra mediului, iar 
funcționarea unei economii circulare 
autentice poate aduce o contribuție 
majoră la obiectivele Acordului de la 
Paris;

Or. en

Amendamentul 104
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută noul Plan de acțiune al 
Comisiei privind economia circulară, 
subliniază faptul că economia circulară este 
cheia pentru reducerea amprentei globale a 
consumului și producției europene asupra 
mediului și pentru atingerea obiectivelor 
climatice ale Acordului de la Paris;

1. salută noul Plan de acțiune al 
Comisiei privind economia circulară, 
subliniază faptul că economia circulară este 
cheia pentru reducerea amprentei globale a 
consumului și producției europene asupra 
mediului, pentru atingerea obiectivelor 
climatice ale Acordului de la Paris și 
pentru încurajarea competitivității și a 
inovării UE;

Or. en

Amendamentul 105
Sylvia Limmer

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută noul Plan de acțiune al 
Comisiei privind economia circulară, 
subliniază faptul că economia circulară este 
cheia pentru reducerea amprentei globale 
a consumului și producției europene 

1. salută noul Plan de acțiune al 
Comisiei privind economia circulară, 
subliniază faptul că economia circulară este 
esențială pentru eforturile de a reduce 
utilizarea resurselor, în vederea protecției 
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asupra mediului și pentru atingerea 
obiectivelor climatice ale Acordului de la 
Paris;

mediului; 

Or. de

Amendamentul 106
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Linea Søgaard-Lidell, Asger 
Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. invită Comisia să prezinte în timp 
util inițiative în temeiul planului de 
acțiune, în conformitate cu datele stabilite 
în comunicare, și să fundamenteze fiecare 
propunere legislativă pe o evaluare 
cuprinzătoare a impactului;

Or. en

Amendamentul 107
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. felicită Comisia pentru noul său 
plan de acțiune privind economia 
circulară, dar solicită să se depună mult 
mai multe eforturi pentru a transforma 
economia circulară în realitate, în special 
în ceea ce privește accelerarea închiderii 
buclei; consideră că Comisia se 
concentrează încă în mod excesiv asupra 
inițiativelor bazate pe puterea 
consumatorului și conduse de industrie 
menite să închidă bucla și consideră că 
această abordare este mult prea lentă și 
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deseori ineficientă; solicită o abordare în 
materie de reglementare care să respecte 
pe deplin principiul precauției;

Or. en

Amendamentul 108
Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Pascal Canfin

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. reamintește că 80 % din deșeurile 
marine provin de pe uscat și că ele sunt în 
mare parte legate de gestionarea 
deficitară a deșeurilor pe uscat, 
provenind, printre altele, din poluarea 
cursurilor de apă și a râurilor, 
gestionarea deficitară a deșeurilor și a 
apelor uzate, deșeurile din mediul natural, 
dar și din fenomenele naturale de 
scurgere, cum ar fi furtunile și ploile; 
îndeamnă, prin urmare, statele membre să 
acționeze asupra punctelor fierbinți de 
deșeuri marine din râuri și estuare;

Or. en

Amendamentul 109
Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. solicită Comisiei să sprijine statele 
membre în ceea ce privește schimbul și 
facilitarea de cunoștințe și „bune 
practici” cu privire la diferitele eforturi de 
adaptare la economia circulară depuse la 
nivel regional și local în UE;
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Or. en

Amendamentul 110
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. subliniază că, până în 2050, 
utilizarea resurselor de către UE trebuie 
să fie sustenabilă și să se bazeze pe 
principiile economiei circulare; aceasta 
include implementarea integrală a 
utilizării în cascadă a resurselor, 
aprovizionarea sustenabilă, utilizarea 
sustenabilă a terenurilor și compensarea 
utilizării terenurilor, o ierarhie a 
deșeurilor, crearea unei bucle închise a 
resurselor, utilizarea surselor 
regenerabile de energie în limitele 
regenerabilității lor, fără a prejudicia 
biodiversitatea, îmbunătățirea calității 
ecosistemelor, eliminarea treptată și 
prevenirea acumulării de substanțe toxice 
și dăunătoare și promovarea producției și 
a utilizării bunurilor cu emisii zero; 
solicită Comisiei să includă în evaluările 
sale de impact costul inacțiunii în ceea ce 
privește eficiența resurselor și alte 
provocări de mediu;

Or. en

Amendamentul 111
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. subliniază nevoia de a trece de la o 
economie axată pe creșterea agregată a 
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PIB-ului pentru a face diferența între 
sectoarele care pot crește și care au nevoie 
de investiții (sectoare publice critice și 
energie curată, educație, sănătate) și 
sectoarele care trebuie să descrească 
(combustibili fosili, minerit, publicitate, 
producția de carne și lactate etc.);

Or. en

Amendamentul 112
Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. solicită Comisiei să identifice, să 
recunoască și să utilizeze „primii veniți” 
ai economiei circulare ca modele-cheie; 
îndeamnă Comisia să ia în considerare 
inițiativele deja realizate de primii veniți 
atunci când adoptă noi propuneri 
legislative legate de „Planul de acțiune 
privind economia circulară”;

Or. en

Amendamentul 113
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. invită Comisia să nu promoveze 
pur și simplu principiile economiei 
circulare, ci să se asigure că acestea sunt 
integrate în toate practicile;

Or. en
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Amendamentul 114
Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. solicită Comisiei să dezvolte un 
„Calculator climatic al UE” (ECC) în 
cadrul adaptării sale la schimbările 
climatice; subliniază că ECC ar trebui să 
implice o etichetare precisă și ușor de 
înțeles pentru materiale, produse și 
servicii și să asigure condiții de 
concurență echitabile pentru principalii 
actori care participă la producerea unei 
amprente de GES în UE; consideră că o 
astfel de „abordare globală” ar da naștere 
unor efecte comportamentale pozitive din 
partea cetățenilor Uniunii, a industriilor 
și a IMM-urilor; subliniază că acest 
concept trebuie să se bazeze pe principiul 
economiei circulare și al ciclului de viață 
pentru a stimula cererea de bunuri 
favorabile climei „fabricate în Europa”, 
consolidând competitivitatea UE; 
sugerează Comisiei să utilizeze metode 
științifice deja cunoscute pentru estimarea 
emisiilor de GES, de exemplu, 
inspirându-se din metoda sa referitoare la 
„amprenta de mediu a produselor”;

Or. en

Amendamentul 115
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. solicită corelarea obiectivelor 
politice cu obiectivele științifice printr-o 
abordare retrospectivă pentru a se asigura 
că obiectivele politicii sunt pe o cale 
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credibilă către o economie neutră din 
punct de vedere al emisiilor de dioxid de 
carbon și sustenabilă din punct de vedere 
ecologic până în 2050, ceea ce ar însemna 
o eficiență cel puțin înzecită a resurselor 
până în 2050; salută Comunicarea 
Comisiei Europene intitulată Planul de 
investiții pentru o Europă durabilă, care 
promite să introducă verificarea și 
urmărirea sustenabilității în toate 
politicile și finanțările publice;

Or. en

Amendamentul 116
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. invită Comisia să propună și să 
utilizeze unul sau mai mulți indicatori 
economici care nu se limitează la PIB și 
integrează resursele economice, sociale și 
naturale pentru a măsura progresul către 
circularitate într-un mod cuprinzător și 
pentru a promova activități, produse și 
modele de afaceri circulare și sustenabile;

Or. en

Amendamentul 117
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. regretă faptul că multe dintre 
măsurile prezentate în anexa planului de 
acțiune privind economia circulară 
pentru anul 2021 nu sunt incluse în 
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programul de lucru al Comisiei pentru 
2021; solicită accelerarea activităților, 
inclusiv resurse suplimentare, dacă este 
necesar, pentru a menține acest plan de 
acțiune pe drumul cel bun;

Or. en

Amendamentul 118
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Nicolae Ștefănuță, Ondřej Knotek, 
Martin Hojsík

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. solicită niveluri adecvate de 
personal și buget pentru serviciile 
Comisiei însărcinate cu asigurarea 
implementării cu succes a planului de 
acțiune; subliniază că alocarea resurselor 
trebuie să răspundă atât priorităților 
politice actuale, cât și celor pe termen 
lung și, prin urmare, în contextul 
Pactului verde european, se așteaptă la o 
consolidare semnificativă a resurselor 
umane, în special în cadrul Direcției 
Generale Mediu a Comisiei;

Or. en

Amendamentul 119
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1d. subliniază necesitatea unei 
cuantificări științifice solide pentru a 
surprinde sinergiile dintre economia 
circulară și atenuarea schimbărilor 
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climatice;

Or. en

Amendamentul 120
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că economia circulară 
poate oferi soluții la noile provocări 
generate și evidențiate de criza COVID-19 
prin reducerea vulnerabilității lanțurilor 
valorice din UE și de la nivel mondial;

2. subliniază că economia circulară 
poate oferi soluții la noile provocări 
generate și evidențiate de criza COVID-19 
prin reducerea vulnerabilității lanțurilor 
valorice din UE și de la nivel mondial; 
consideră că pandemia de COVID-19 a 
demonstrat necesitatea unui mediu 
favorabil pentru economia circulară, în 
special în ceea ce privește colectarea și 
recuperarea deșeurilor și reciclarea 
acestora pentru fabricarea de produse și 
substanțe, inclusiv ambalarea pentru 
sectoarele alimentar și farmaceutic;

Or. en

Amendamentul 121
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara Cerdas, Monika 
Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că economia circulară 
poate oferi soluții la noile provocări 
generate și evidențiate de criza COVID-19 
prin reducerea vulnerabilității lanțurilor 
valorice din UE și de la nivel mondial;

2. subliniază că economia circulară 
poate oferi soluții la noile provocări 
generate și evidențiate de criza COVID-19 
prin reducerea vulnerabilității lanțurilor 
valorice din UE și de la nivel mondial și 
prin contribuția la crearea de locuri de 
muncă; în acest sens, solicită statelor 
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membre să integreze economia circulară 
în planurile lor naționale de redresare și 
reziliență;

Or. en

Amendamentul 122
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că economia circulară 
poate oferi soluții la noile provocări 
generate și evidențiate de criza COVID-19 
prin reducerea vulnerabilității lanțurilor 
valorice din UE și de la nivel mondial;

2. subliniază că economia circulară 
poate oferi soluții la noile provocări 
generate și evidențiate de criza COVID-19 
prin reducerea vulnerabilității lanțurilor 
valorice din UE și de la nivel mondial, 
oferind în același timp oportunități pentru 
prosperitate și bunăstare; invită statele 
membre să reflecte în mod corespunzător 
economia circulară în planurile lor de 
redresare;

Or. en

Amendamentul 123
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că economia circulară 
poate oferi soluții la noile provocări 
generate și evidențiate de criza COVID-19 
prin reducerea vulnerabilității lanțurilor 
valorice din UE și de la nivel mondial;

2. subliniază că economia circulară 
poate oferi soluții la noile provocări 
generate și evidențiate de criza COVID-19 
prin reducerea lungimii și a vulnerabilității 
lanțurilor valorice din UE și de la nivel 
mondial și invită autoritățile naționale să 
reflecte în mod sistematic economia 
circulară în pachetele lor de stimulare;

Or. en
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Amendamentul 124
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că economia circulară 
poate oferi soluții la noile provocări 
generate și evidențiate de criza COVID-19 
prin reducerea vulnerabilității lanțurilor 
valorice din UE și de la nivel mondial;

2. subliniază că economia circulară 
poate oferi soluții la noile provocări 
generate și evidențiate de criza COVID-19 
prin reducerea vulnerabilității lanțurilor 
valorice din UE și de la nivel mondial, 
precum și printr-o eficiență îmbunătățită 
a extracției de resurse;

Or. en

Amendamentul 125
Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. constată cu precauție că 
închiderile de întreprinderi, reducerea 
reciclării și a eliminării deșeurilor ca 
urmare a pandemiei de COVID-19 și 
scăderea prețurilor petrolului au avut un 
impact semnificativ asupra ambiției UE 
de a înlocui materialele plastice virgine cu 
alternative reciclate, subminând atât 
viabilitatea comercială a reciclării 
materialelor plastice, cât și realizarea 
obiectivelor de reciclare existente;

Or. en

Amendamentul 126
Agnès Evren
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Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că obiectivele actuale în 
materie de reciclare sunt afectate de 
numeroase discrepanțe existente între 
statele membre în ceea ce privește 
punerea lor în aplicare; invită Comisia să 
asigure punerea în aplicare eficace a 
actualului cadru legislativ privind 
deșeurile și economia circulară în toate 
statele membre;

Or. fr

Amendamentul 127
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Delara Burkhardt, César Luena, 
Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara Cerdas, Monika 
Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că pandemia de 
COVID-19 a demonstrat necesitatea unui 
mediu favorabil economiei circulare, în 
special în ceea ce privește colectarea și 
reciclarea deșeurilor pentru fabricarea de 
produse și substanțe, inclusiv de ambalaje 
pentru sectoarele alimentar și 
farmaceutic;

Or. en

Amendamentul 128
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că o piață internă 
funcțională și schimbul liber de bunuri și 
servicii sunt cerințe importante pentru 
realizarea unei economii mai circulare în 
Uniune;

Or. en

Amendamentul 129
Sylvia Limmer

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că economia circulară 
este calea pentru ca UE și întreprinderile 
europene să rămână competitive pe piața 
mondială; îndeamnă, prin urmare, 
Comisia și statele membre să direcționeze 
investițiile pentru a extinde inițiativele din 
economia circulară; consideră că planul 
de redresare economică a UE („Next 
Generation EU”) ar trebui să fie utilizat 
pentru a implementa inițiative și 
infrastructuri ale economiei circulare;

3. îndeamnă Comisia să încurajeze 
inițiativele industriei UE de a utiliza tot 
mai multe materiale reciclate în loc să 
importe materii prime cu o amprentă de 
carbon mai ridicată;

Or. de

Amendamentul 130
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că economia circulară 
este calea pentru ca UE și întreprinderile 
europene să rămână competitive pe piața 
mondială; îndeamnă, prin urmare, Comisia 

3. consideră că economia circulară 
este calea pentru ca UE și întreprinderile 
europene să promoveze sustenabilitatea 
reală și să contribuie la obiectivele 
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și statele membre să direcționeze 
investițiile pentru a extinde inițiativele din 
economia circulară; consideră că planul de 
redresare economică a UE („Next 
Generation EU”) ar trebui să fie utilizat 
pentru a implementa inițiative și 
infrastructuri ale economiei circulare;

Acordului de la Paris; îndeamnă, prin 
urmare, Comisia și statele membre să 
direcționeze investițiile pentru a integra 
aplicarea practicilor circulare sustenabile 
și, de asemenea, pentru a extinde 
inițiativele din economia circulară; 
consideră că planul de redresare economică 
a UE („Next Generation EU”), Fondul 
pentru o tranziție justă și fondurile de 
cercetare din cadrul Programului Orizont 
ar trebui să fie utilizate pentru a promova 
și integra practici circulare sustenabile, 
inclusiv prin condiționalitate, și pentru a 
implementa inițiative și infrastructuri ale 
economiei circulare;

Or. en

Amendamentul 131
Sunčana Glavak

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că economia circulară 
este calea pentru ca UE și întreprinderile 
europene să rămână competitive pe piața 
mondială; îndeamnă, prin urmare, Comisia 
și statele membre să direcționeze 
investițiile pentru a extinde inițiativele din 
economia circulară; consideră că planul de 
redresare economică a UE („Next 
Generation EU”) ar trebui să fie utilizat 
pentru a implementa inițiative și 
infrastructuri ale economiei circulare;

3. consideră că economia circulară 
este calea pentru ca UE și întreprinderile 
europene să rămână competitive pe piața 
mondială, consolidând totodată unitatea 
pieței UE; îndeamnă, prin urmare, Comisia 
și statele membre să direcționeze 
investițiile pentru a extinde inițiativele din 
economia circulară, astfel încât UE să 
poată deveni lider în politicile globale 
privind economia circulară; consideră că 
planul de redresare economică a UE („Next 
Generation EU”) ar trebui să fie utilizat 
pentru a implementa inițiative și 
infrastructuri ale economiei circulare;

Or. hr

Amendamentul 132
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că economia circulară 
este calea pentru ca UE și întreprinderile 
europene să rămână competitive pe piața 
mondială; îndeamnă, prin urmare, Comisia 
și statele membre să direcționeze 
investițiile pentru a extinde inițiativele din 
economia circulară; consideră că planul de 
redresare economică a UE („Next 
Generation EU”) ar trebui să fie utilizat 
pentru a implementa inițiative și 
infrastructuri ale economiei circulare;

3. consideră că economia circulară 
este calea pentru ca UE și întreprinderile 
europene să rămână competitive pe piața 
mondială; îndeamnă, prin urmare, Comisia 
și statele membre să direcționeze 
investițiile pentru a extinde inițiativele din 
economia circulară; consideră că planul de 
redresare economică a UE („Next 
Generation EU”), Fondul pentru o 
tranziție justă și alte fonduri sectoriale ar 
trebui să fie utilizate pentru a implementa 
inițiative și infrastructuri ale economiei 
circulare, totodată creând locuri de muncă 
în UE;

Or. en

Amendamentul 133
Anja Hazekamp, Mick Wallace

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că economia circulară 
este calea pentru ca UE și întreprinderile 
europene să rămână competitive pe piața 
mondială; îndeamnă, prin urmare, 
Comisia și statele membre să direcționeze 
investițiile pentru a extinde inițiativele din 
economia circulară; consideră că planul de 
redresare economică a UE („Next 
Generation EU”) ar trebui să fie utilizat 
pentru a implementa inițiative și 
infrastructuri ale economiei circulare;

3. îndeamnă Comisia și statele 
membre să introducă măsuri de 
reglementare și să direcționeze investițiile 
pentru a realiza o economie circulară; 
consideră că planul de redresare economică 
a UE („Next Generation EU”) ar trebui să 
fie utilizat pentru a implementa inițiative și 
infrastructuri ale economiei circulare;

Or. en
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Amendamentul 134
Agnès Evren

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că economia circulară 
este calea pentru ca UE și întreprinderile 
europene să rămână competitive pe piața 
mondială; îndeamnă, prin urmare, Comisia 
și statele membre să direcționeze 
investițiile pentru a extinde inițiativele din 
economia circulară; consideră că planul de 
redresare economică a UE („Next 
Generation EU”) ar trebui să fie utilizat 
pentru a implementa inițiative și 
infrastructuri ale economiei circulare;

3. consideră că economia circulară 
este calea pentru ca UE și întreprinderile 
europene să rămână competitive pe piața 
mondială; îndeamnă, prin urmare, Comisia 
și statele membre să direcționeze 
investițiile, în special în infrastructurile și 
în tehnologiile inovatoare, pentru a 
extinde inițiativele din economia circulară; 
consideră că planul de redresare economică 
a UE („Next Generation EU”) ar trebui să 
fie utilizat pentru a implementa inițiative și 
infrastructuri ale economiei circulare;

Or. fr

Amendamentul 135
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Delara Burkhardt, César Luena, 
Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara Cerdas, Monika 
Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că economia circulară 
este calea pentru ca UE și întreprinderile 
europene să rămână competitive pe piața 
mondială; îndeamnă, prin urmare, Comisia 
și statele membre să direcționeze 
investițiile pentru a extinde inițiativele din 
economia circulară; consideră că planul de 
redresare economică a UE („Next 
Generation EU”) ar trebui să fie utilizat 
pentru a implementa inițiative și 
infrastructuri ale economiei circulare;

3. consideră că economia circulară 
este calea pentru ca UE și întreprinderile 
europene să rămână competitive pe piața 
mondială; îndeamnă, prin urmare, Comisia 
și statele membre să direcționeze 
investițiile pentru a extinde inițiativele din 
economia circulară; consideră că planul de 
redresare economică a UE („Next 
Generation EU”), Fondul pentru o 
tranziție justă și Programul Orizont 
Europa ar trebui să fie utilizate pentru a 
implementa inițiative, proiecte de 
cercetare și infrastructuri ale economiei 
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circulare;

Or. en

Amendamentul 136
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că economia circulară 
este calea pentru ca UE și întreprinderile 
europene să rămână competitive pe piața 
mondială; îndeamnă, prin urmare, Comisia 
și statele membre să direcționeze 
investițiile pentru a extinde inițiativele din 
economia circulară; consideră că planul de 
redresare economică a UE („Next 
Generation EU”) ar trebui să fie utilizat 
pentru a implementa inițiative și 
infrastructuri ale economiei circulare;

3. consideră că economia circulară 
este calea pentru ca UE și întreprinderile 
europene să rămână inovatoare și, astfel, 
competitive pe piața mondială; îndeamnă, 
prin urmare, Comisia și statele membre să 
direcționeze investițiile pentru a extinde 
inițiativele din economia circulară; 
consideră că planul de redresare economică 
a UE („Next Generation EU”) și pachetele 
de stimulare ale statelor membre ar trebui 
să fie utilizate pentru a implementa 
inițiative și infrastructuri ale economiei 
circulare;

Or. en

Amendamentul 137
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că economia circulară 
este calea pentru ca UE și întreprinderile 
europene să rămână competitive pe piața 
mondială; îndeamnă, prin urmare, Comisia 
și statele membre să direcționeze 
investițiile pentru a extinde inițiativele din 
economia circulară; consideră că planul de 
redresare economică a UE („Next 
Generation EU”) ar trebui să fie utilizat 

3. consideră că economia circulară 
este calea pentru ca UE și întreprinderile 
europene să rămână competitive pe piața 
mondială; îndeamnă, prin urmare, Comisia 
și statele membre să direcționeze 
investițiile pentru a extinde inițiativele din 
economia circulară; consideră că planul de 
redresare economică a UE („Next 
Generation EU”) ar trebui să fie utilizat 
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pentru a implementa inițiative și 
infrastructuri ale economiei circulare;

pentru a implementa inițiative, 
infrastructuri și tehnologii ale economiei 
circulare;

Or. en

Amendamentul 138
Marlene Mortler, Christian Doleschal, Hildegard Bentele, Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că economia circulară 
este calea pentru ca UE și întreprinderile 
europene să rămână competitive pe piața 
mondială; îndeamnă, prin urmare, Comisia 
și statele membre să direcționeze 
investițiile pentru a extinde inițiativele din 
economia circulară; consideră că planul de 
redresare economică a UE („Next 
Generation EU”) ar trebui să fie utilizat 
pentru a implementa inițiative și 
infrastructuri ale economiei circulare;

3. consideră că economia circulară 
este calea pentru ca UE și întreprinderile 
europene să rămână competitive pe piața 
mondială; îndeamnă, prin urmare, Comisia 
și statele membre să direcționeze 
investițiile pentru a extinde inițiativele din 
economia circulară; consideră că planul de 
redresare economică a UE („Next 
Generation EU”) ar trebui să fie utilizat 
pentru a implementa inițiative și 
infrastructuri, precum și tehnologii ale 
economiei circulare;

Or. de

Amendamentul 139
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Ulrike Müller, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Linea 
Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că economia circulară 
este calea pentru ca UE și întreprinderile 
europene să rămână competitive pe piața 
mondială; îndeamnă, prin urmare, Comisia 
și statele membre să direcționeze 
investițiile pentru a extinde inițiativele din 

3. consideră că economia circulară 
este calea pentru ca UE și întreprinderile 
europene să rămână competitive pe piața 
mondială; îndeamnă, prin urmare, Comisia 
și statele membre să direcționeze 
investițiile pentru a extinde inițiativele din 
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economia circulară; consideră că planul de 
redresare economică a UE („Next 
Generation EU”) ar trebui să fie utilizat 
pentru a implementa inițiative și 
infrastructuri ale economiei circulare;

economia circulară; consideră că planul de 
redresare economică a UE („Next 
Generation EU”) ar trebui să fie utilizat 
pentru a implementa inițiative, 
infrastructuri și tehnologii ale economiei 
circulare;

Or. en

Amendamentul 140
Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că economia circulară 
este calea pentru ca UE și întreprinderile 
europene să rămână competitive pe piața 
mondială; îndeamnă, prin urmare, Comisia 
și statele membre să direcționeze 
investițiile pentru a extinde inițiativele din 
economia circulară; consideră că planul de 
redresare economică a UE („Next 
Generation EU”) ar trebui să fie utilizat 
pentru a implementa inițiative și 
infrastructuri ale economiei circulare;

3. consideră că economia circulară 
este calea pentru ca UE și în special 
întreprinderile europene să rămână 
competitive; îndeamnă, prin urmare, 
Comisia și statele membre să direcționeze 
investițiile pentru a extinde inițiativele din 
economia circulară; consideră că planul de 
redresare economică a UE („Next 
Generation EU”) ar trebui să fie utilizat 
pentru a implementa inițiative și 
infrastructuri ale economiei circulare;

Or. en

Amendamentul 141
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Martin Hojsík, Ondřej Knotek, 
Linea Søgaard-Lidell

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. reamintește că Uniunea se află pe 
locul al doilea în clasamentul puterilor 
economice mondiale și este cea mai mare 
putere comercială mondială; subliniază 
că piața unică reprezintă un instrument 



PE657.318v01-00 66/236 AM\1213135RO.docx

RO

puternic, care trebuie valorificat pentru a 
crea produse sau tehnologii sustenabile și 
circulare, care vor reprezenta standardul 
de mâine, permițându-le cetățenilor să 
cumpere produse la un preț abordabil, 
care să fie mai sigure, mai sănătoase și 
mai ecologice;

Or. en

Amendamentul 142
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. salută ambiția Comisiei de a 
decupla creșterea de utilizarea resurselor, 
dar subliniază necesitatea de a face o 
distincție între decuplarea relativă și 
absolută a creșterii de utilizarea 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 143
Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale;

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale, fără ca acest 
lucru să reprezinte un obstacol în calea 
dezvoltării industriale;

Or. es
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Amendamentul 144
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale;

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv obligatoriu din punct de vedere 
juridic al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale;

Or. en

Amendamentul 145
Agnès Evren

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale;

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale; solicită 
Comisiei să stabilească o ierarhie și o 
clasificare a materialelor care să permită 
evaluarea și înregistrarea, pentru fiecare 
material, a emisiilor evitate, a impactului 
asupra biodiversității, a cantității de 
materiale utilizate, precum și a procesului 
de reciclare, și să aprecieze ca favorabilă 
utilizarea materiilor prime secundare în 
raport cu materiile prime principale;

Or. fr

Amendamentul 146
Margrete Auken, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale;

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv la nivelul UE de reducere la 
jumătate a amprentei asupra materiilor 
prime (astfel cum este definită de 
Eurostat) până în 2030, comparativ cu 
nivelurile de referință din 2015; solicită 
stabilirea unui obiectiv la nivelul UE de 
reducere la jumătate a amprentei 
consumului până în 2030, comparativ cu 
nivelurile de referință din 2015;

Or. en

Amendamentul 147
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale;

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv obligatoriu din punct de vedere 
juridic al UE de reducere a amprentei 
materiilor prime și a consumului din UE 
cu cel puțin 50 % în ambele cazuri până 
în 2030, comparativ cu nivelurile din 
2015; consideră că acest obiectiv ar trebui 
să se afle în centrul prezentului plan de 
acțiune;

Or. en

Amendamentul 148
Maria Arena

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să propună un 4. subliniază că dezvoltarea unei 
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obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale;

economii circulare europene în sine nu 
este suficientă pentru a asigura un mediu 
și o societate sustenabile și consideră că 
este nevoie de seriozitate; invită Comisia 
să propună obiective obligatorii din punct 
de vedere juridic ale UE pentru a reduce 
semnificativ atât amprenta materiilor 
prime, cât și amprenta consumului în UE 
până în 2030; subliniază că ar trebui 
stimulată dezvoltarea materiilor secundare 
netoxice;

Or. en

Amendamentul 149
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale;

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale, precum și 
obiective obligatorii din punct de vedere 
juridic ale UE pentru a reduce 
semnificativ atât amprenta materiilor 
prime, cât și amprenta consumului în UE 
până în 2030;

Or. en

Amendamentul 150
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale;

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale; în acest 
context, apreciază obiectivul Comisiei de 
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a limita utilizarea de arbori întregi și de 
culturi alimentare și furajere în scopuri 
energetice, consideră că acesta este 
semnalul potrivit pentru industriile care 
creează produse sau substanțe de mare 
valoare din materiale reciclate sau 
subproduse ale lanțurilor valorice 
respective;

Or. en

Amendamentul 151
Edina Tóth

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale;

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale și să simplifice 
cadrul legislativ aplicabil materiilor prime 
secundare și reciclării pentru a 
recompensa beneficiile lor pentru mediu 
și pentru a stimula lanțurile valorice 
circulare;

Or. en

Amendamentul 152
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale;

4. invită Comisia să ia în considerare 
un obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale bazate pe 
combustibili fosili; subliniază că astfel de 
obiective trebuie să ia în considerare 
disponibilitatea, calitatea și prețul 
materiilor secundare, precum și cererea 
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totală;

Or. en

Amendamentul 153
Christian Doleschal, Christine Schneider, Marlene Mortler, Jens Gieseke, Norbert Lins

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale;

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale; subliniază că 
acest obiectiv ar trebui să fie legat de 
disponibilitatea și calitatea materiilor 
prime secundare pentru industria UE și 
cererea totală;

Or. en

Amendamentul 154
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale;

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale și să sprijine 
crearea unei piețe puternice a UE pentru 
materiile prime secundare prin eliminarea 
barierelor naționale și promovarea unui 
cadru de reglementare armonizat;

Or. en

Amendamentul 155
Anja Hazekamp, Mick Wallace
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale;

4. invită Comisia să propună obiective 
cu caracter juridic obligatoriu ale UE de 
reducere generală ambițioasă a utilizării 
materiilor prime principale și a utilizării 
generale a resurselor, însoțită de 
propuneri legislative pentru atingerea 
obiectivelor respective;

Or. en

Amendamentul 156
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, Irena Joveva, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Linea Søgaard-Lidell, 
Frédérique Ries, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale;

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale cu scopul de a 
reduce amprentele de mediu și de resurse 
ale producției și consumului din UE;

Or. en

Amendamentul 157
Hildegard Bentele

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale;

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale, pentru 
atingerea obiectivului climatic prevăzut 
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pentru 2030 și a obiectivului aferent de 
reducere a emisiilor de dioxid de carbon;

Or. de

Amendamentul 158
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale;

4. invită Comisia să încurajeze 
inițiativele industriei din UE de a utiliza 
tot mai mult materiale reciclate;

Or. en

Amendamentul 159
Marek Paweł Balt

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale;

4. invită Comisia să încurajeze 
inițiativele industriei din UE de a utiliza 
tot mai mult materiale reciclate;

Or. en

Amendamentul 160
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. îndeamnă Comisia să introducă 
până în 2023 indicatori și obiective de 
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circularitate, constând în indicatori ai 
amprentei materiilor prime și ai 
amprentei consumului și un obiectiv 
privind productivitatea resurselor, precum 
și o serie de indicatori secundari privind 
eficiența resurselor, inclusiv servicii 
ecosistemice; acești indicatori și obiective 
cu caracter obligatoriu ar trebui să 
măsoare consumul de resurse, inclusiv 
importurile și exporturile, la nivelul UE, 
la nivelul statelor membre și la nivel 
industrial și să ia în considerare întregul 
ciclu de viață al produselor și serviciilor;

Or. en

Amendamentul 161
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale;

4. invită Comisia să propună un 
obiectiv al UE de reducere a utilizării 
materiilor prime principale și să 
stabilească obiective de reducere a 
deșeurilor pentru fluxuri specifice prin 
revizuirea Directivei 2008/98/CE;

Or. en

Amendamentul 162
Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. constată consumul ridicat de 
energie și gradul redus de reutilizare în 
sectorul apei; invită Comisia să ia în 
considerare măsuri eficiente din punct de 
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vedere energetic și posibilitatea de a 
adopta o abordare mai fermă în ceea ce 
privește economia circulară și de a utiliza 
apele uzate tratate ca sursă „la fața 
locului” de energie din surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 163
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. recunoaște că diferitele sectoare și 
produse au în precondiții mod 
fundamental diferite în ceea ce privește 
reducerea utilizării materiilor prime 
principale bazate pe combustibili fosili și 
că, în anumite cazuri, concentrarea pe 
practici de producție sustenabile poate fi, 
prin urmare, mai eficientă;

Or. en

Amendamentul 164
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. solicită Comisiei să ia în 
considerare faptul că obiectivele de 
reducere pentru extracția materiilor prime 
și pentru generarea de deșeuri ar trebui să 
aibă efecte pozitive și pentru țările din 
afara UE care fie exportă materii prime 
principale către UE, fie primesc 
transporturi de deșeuri din UE;
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Or. en

Amendamentul 165
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Ulrike Müller, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Linea 
Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. invită Comisia să sprijine 
investițiile în aprovizionarea sustenabilă 
și crearea unei piețe funcționale a UE 
pentru materii prime secundare de înaltă 
calitate, promovând un cadru de 
reglementare armonizat și stimulând 
lanțurile valorice circulare;

Or. en

Amendamentul 166
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. consideră că, pentru a asigura un 
impact semnificativ asupra mediului și un 
impact mai larg asupra dezvoltării 
sustenabile, pentru a reduce sarcina 
administrativă inutilă asupra părților 
interesate și pentru a facilita creșterea 
economiilor europene, obiectivele și 
cuantificarea ar trebui să se bazeze pe 
indicatori armonizați, comparabili și 
uniformi care să fie compatibili cu 
evaluarea armonizată a ciclului de viață și 
metodologiile de contabilizare a 
capitalului natural și să fie aplicate în 
cadrul activităților, al instrumentelor 
financiare și al inițiativelor de 
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reglementare ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 167
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Linea Søgaard-Lidell, 
Frédérique Ries, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. subliniază că drumul către o 
economie circulară deplină și către o 
producție și un consum sustenabile poate 
fi lung, dar, cu toate acestea, îi 
încurajează pe toți actorii relevanți să nu 
se concentreze numai pe obiectivele pe 
termen lung, ci să ia și măsuri pragmatice 
și pe termen scurt care să dea rezultate 
imediate, cum ar fi reducerea deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 168
Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. constată că actuala Directivă 
privind tratarea apelor urbane reziduale 
nu a fost revizuită de la adoptarea sa în 
1991; invită Comisia să revizuiască 
directiva în cauză pentru a se asigura că 
aceasta contribuie în mod pozitiv la 
obiectivele Uniunii privind neutralitatea 
climatică și economia circulară; 

Or. en
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Amendamentul 169
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. invită Comisia să facă o distincție 
clară între materialele regenerabile și cele 
fosile, subliniază necesitatea de a lua în 
considerare aceste distincții atunci când 
propune inițiative ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 170
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 4 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4c. îndeamnă Comisia să dezvolte în 
continuare cadrul de monitorizare a 
economiei circulare, astfel încât să ofere 
informații cu privire la indicatorii de 
circularitate obligatorii din punct de 
vedere juridic, cu evaluări adecvate ale 
ciclului de viață și cu obiective pentru 
statele membre și industrii;

Or. en

Amendamentul 171
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 4 d (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4d. recomandă adoptarea unui 
obiectiv cantitativ pentru reducerea 
amprentei materiilor prime în Europa 
până în 2050, în conformitate cu bugetul 
global pentru materiale, precum și pentru 
includerea valorilor privind amprenta 
materiilor prime în viitoarea actualizare a 
cadrului de indicatori prevăzut de Planul 
de acțiune privind economia circulară;

Or. en

Amendamentul 172
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 4 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4e. recomandă stabilirea unui obiectiv 
cantitativ pentru decarbonizarea 
materialelor, în conformitate cu obiectivul 
de neutralitate a emisiilor de dioxid de 
carbon până în 2050 și cu alte limite 
planetare;

Or. en

Amendamentul 173
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că deficitul de resurse 
impune o decuplare absolută a creșterii de 
utilizarea resurselor naturale - o 
schimbare sistemică care implică analiza 
retrospectivă a măsurilor necesare dintr-o 
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perspectivă pentru 2050 cu privire la 
sustenabilitate, definind bugetul 
resurselor globale disponibile prin 
menținerea utilizării resurselor în limitele 
planetare și crescând productivitatea 
resurselor cu 50 % până în 2050;

Or. en

Amendamentul 174
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. amintește că, în ciuda 
îmbunătățirilor realizate deja cu privire la 
utilizarea eficientă a resurselor, creșterea 
continuă a producției a depășit această 
creștere a eficienței, iar extracția de 
resurse se intensifică în continuare în 
mod dramatic la nivel mondial, prin 
urmare este nevoie de o reducere la nivel 
general a extracției și utilizării de resurse 
pentru a depăși efectul de recul; 
îndeamnă Comisia să stabilească un 
obiectiv obligatoriu de creștere a eficienței 
utilizării resurselor la nivelul UE cu 30 % 
până în 2030 și obiective individuale 
pentru fiecare stat membru;

Or. en

Amendamentul 175
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază oportunitățile de a 
îmbina soluțiile economiei circulare și 

5. subliniază oportunitățile de a 
îmbina soluțiile economiei circulare și 
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digitalizarea; invită Comisia și statele 
membre să elaboreze politici de sprijinire a 
noilor modele de afaceri sustenabile, 
bazate pe abordări de tipul „produsul ca 
serviciu”;

digitalizarea sustenabilă din punct de 
vedere ecologic; invită Comisia și statele 
membre să elaboreze politici de sprijinire a 
noilor procese, produse și modele de 
afaceri sustenabile, bazate pe abordări de 
tipul „produsul ca serviciu”; totuși, 
remarcă faptul că tehnologiile digitale în 
sine prezintă riscuri corelate atât pentru 
persoane, cât și pentru mediu și consideră 
imperativ ca digitalizarea Uniunii să 
sprijine și nu să împiedice tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic; invită Comisia să prezinte un 
studiu care să evalueze impactul 
digitalizării asupra materialelor și a 
climei, incluzând internetul obiectelor, 
tehnologia 5G și dezvoltarea centrelor de 
date, punând în același timp cerințele 
privind eficiența energetică și economia 
circulară în centrul dezvoltării 
tehnologiilor digitale și a centrelor de 
date;

Or. en

Amendamentul 176
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază oportunitățile de a 
îmbina soluțiile economiei circulare și 
digitalizarea; invită Comisia și statele 
membre să elaboreze politici de sprijinire a 
noilor modele de afaceri sustenabile, 
bazate pe abordări de tipul „produsul ca 
serviciu”;

5. subliniază oportunitățile de a 
îmbina soluțiile economiei circulare și 
digitalizarea; este totuși îngrijorat de 
faptul că sectorul digital are o amprentă 
de mediu departe de a fi neglijabilă, 
deoarece este responsabil pentru fluxul de 
deșeuri cu cea mai rapidă creștere din 
lume1a; invită Comisia să evalueze 
impactul digitalizării asupra materialelor 
și a climei, incluzând internetul obiectelor 
și dezvoltarea centrelor de date; invită 
Comisia și statele membre să elaboreze 
politici de sprijinire a noilor modele de 
afaceri sustenabile, cum ar fi abordări de 
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tipul „produsul ca serviciu”, cu condiția să 
asigure o protecție suficientă pentru 
consumatori, să nu împiedice „dreptul la 
reparare” și să asigure o reducere efectivă 
a utilizării resurselor și a impactului 
asupra mediului;
__________________
1a https://globalewaste.org/news/surge-
global-waste/

Or. en

Amendamentul 177
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază oportunitățile de a 
îmbina soluțiile economiei circulare și 
digitalizarea; invită Comisia și statele 
membre să elaboreze politici de sprijinire a 
noilor modele de afaceri sustenabile, 
bazate pe abordări de tipul „produsul ca 
serviciu”;

5. subliniază că digitalizarea și 
economia circulară sunt însoțite și de 
oportunități și provocări; invită Comisia și 
statele membre să elaboreze politici de 
sprijinire a noilor modele de afaceri 
sustenabile, inclusiv abordări de tipul 
„produsul ca serviciu”; invită Comisia să 
evalueze impactul digitalizării asupra 
materialelor și a climei, incluzând 
internetul obiectelor, tehnologia 5G și 
dezvoltarea centrelor de date, și să 
analizeze opțiunile de integrare în 
consecință a practicilor economiei 
circulare în legislație;

Or. en

Amendamentul 178
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, Irena Joveva, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Linea Søgaard-Lidell, Asger 
Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază oportunitățile de a 
îmbina soluțiile economiei circulare și 
digitalizarea; invită Comisia și statele 
membre să elaboreze politici de sprijinire a 
noilor modele de afaceri sustenabile, 
bazate pe abordări de tipul „produsul ca 
serviciu”;

5. subliniază oportunitățile de a 
îmbina soluțiile economiei circulare și 
digitalizarea; invită Comisia și statele 
membre să elaboreze politici de sprijinire a 
modelelor actuale și noi de afaceri 
sustenabile și circulare, bazate pe abordări 
de tipul „produsul ca serviciu”; invită 
Comisia să faciliteze abordările de tipul 
„produsul ca serviciu” în noua inițiativă 
privind produsele sustenabile și să elimine 
barierele de reglementare și fiscale 
potențiale din calea unor astfel de 
modele;

Or. en

Amendamentul 179
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază oportunitățile de a 
îmbina soluțiile economiei circulare și 
digitalizarea; invită Comisia și statele 
membre să elaboreze politici de sprijinire a 
noilor modele de afaceri sustenabile, 
bazate pe abordări de tipul „produsul ca 
serviciu”;

5. subliniază oportunitățile mai 
specifice care rezidă în utilizarea mai 
eficientă a produselor și serviciilor, pe 
lângă măsuri care extind ciclurile de viață 
și utilizarea materialelor; invită Comisia și 
statele membre să elaboreze politici de 
sprijinire a noilor modele de afaceri 
sustenabile, bazate pe abordări de tipul 
„produsul ca serviciu” care asigură o 
protecție suficientă pentru consumatori și 
întreprinderi și o reducere a consumului 
de resurse;

Or. en

Amendamentul 180
Sunčana Glavak
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază oportunitățile de a 
îmbina soluțiile economiei circulare și 
digitalizarea; invită Comisia și statele 
membre să elaboreze politici de sprijinire a 
noilor modele de afaceri sustenabile, 
bazate pe abordări de tipul „produsul ca 
serviciu”;

5. subliniază oportunitățile de a 
îmbina soluțiile economiei circulare și 
digitalizarea, care pot contribui la 
optimizarea performanței, la reducerea 
sustenabilă a deșeurilor, la creșterea 
interoperabilității sistemelor și la 
extinderea duratei de viață a produselor; 
invită Comisia și statele membre să 
elaboreze politici de sprijinire a noilor 
modele de afaceri sustenabile, bazate pe 
abordări de tipul „produsul ca serviciu”;

Or. hr

Amendamentul 181
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Delara Burkhardt, César Luena, 
Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara Cerdas, Monika 
Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază oportunitățile de a 
îmbina soluțiile economiei circulare și 
digitalizarea; invită Comisia și statele 
membre să elaboreze politici de sprijinire a 
noilor modele de afaceri sustenabile, 
bazate pe abordări de tipul „produsul ca 
serviciu”;

5. subliniază oportunitățile de a 
îmbina soluțiile economiei circulare și 
digitalizarea; invită Comisia și statele 
membre să elaboreze politici de sprijinire a 
noilor modele de afaceri sustenabile, 
bazate pe abordări de tipul „produsul ca 
serviciu”, și să promoveze dezvoltarea 
infrastructurilor conexe care permit 
circularitatea și digitalizarea;

Or. en

Amendamentul 182
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nicolae Ștefănuță, Ondřej Knotek, Martin Hojsík
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază oportunitățile de a 
îmbina soluțiile economiei circulare și 
digitalizarea; invită Comisia și statele 
membre să elaboreze politici de sprijinire a 
noilor modele de afaceri sustenabile, 
bazate pe abordări de tipul „produsul ca 
serviciu”;

5. subliniază oportunitățile de a 
îmbina soluțiile economiei circulare și 
digitalizarea; invită Comisia și statele 
membre să elaboreze politici de sprijinire a 
noilor modele de afaceri sustenabile, 
bazate pe abordări de tipul „produsul ca 
serviciu”, care asigură o protecție 
suficientă pentru consumatori și o 
reducere a consumului de resurse;

Or. en

Amendamentul 183
Maria Arena

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază oportunitățile de a 
îmbina soluțiile economiei circulare și 
digitalizarea; invită Comisia și statele 
membre să elaboreze politici de sprijinire a 
noilor modele de afaceri sustenabile, 
bazate pe abordări de tipul „produsul ca 
serviciu”;

5. subliniază oportunitățile de a 
îmbina soluțiile economiei circulare și 
digitalizarea; invită Comisia și statele 
membre să elaboreze propuneri legislative 
și politici de sprijinire a noilor modele de 
afaceri sustenabile, bazate pe abordări de 
tipul „produsul ca serviciu”;

Or. en

Amendamentul 184
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază oportunitățile de a 
îmbina soluțiile economiei circulare și 

5. subliniază oportunitățile de a 
îmbina soluțiile economiei circulare și 
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digitalizarea; invită Comisia și statele 
membre să elaboreze politici de sprijinire a 
noilor modele de afaceri sustenabile, 
bazate pe abordări de tipul „produsul ca 
serviciu”;

digitalizarea; invită Comisia și statele 
membre să elaboreze politici de sprijinire a 
noilor modele de afaceri sustenabile, 
inclusiv modele bazate pe abordări de tipul 
„produsul ca serviciu”;

Or. en

Amendamentul 185
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Ulrike Müller, Catherine Chabaud, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază importanța cooperării 
dintre guverne, mediul academic și 
întreprinderi, inclusiv producători și 
cumpărători, pentru a stimula și extinde 
acțiunile economiei circulare; subliniază 
potențialul de a extinde această cooperare 
la alte părți interesate, cum ar fi 
întreprinderile sociale, start-upurile și 
ONG-urile;

Or. en

Amendamentul 186
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
César Luena, Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara 
Cerdas, Monika Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. reamintește că digitalizarea are, de 
asemenea, un impact considerabil asupra 
climei și asupra mediului, cum ar fi 
creșterea cererii de energie și extracția 
materiilor prime; invită Comisia să le 
evalueze și să le abordeze, în special în 
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ceea ce privește dezvoltarea centrelor de 
date, internetul obiectelor și tehnologia 
5G;

Or. en

Amendamentul 187
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază rolul crucial al energiei 
din surse regenerabile în procesele 
circulare către decarbonizare și modul în 
care aprovizionarea cu energie din surse 
regenerabile poate spori circularitatea 
ciclurilor de viață ale produsului și poate 
conduce la tranziția energetică;

Or. en

Amendamentul 188
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită Comisia să ia măsuri 
specifice în legătură cu centrele de date și 
amprenta lor asupra mediului și să ia în 
considerare propunerile legislative în 
consecință;

Or. en

Amendamentul 189
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de rezoluție
Punctul 5 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5c. invită Comisia să propună 
măsurile de reglementare necesare și alte 
acțiuni pentru a elimina obstacolele 
administrative, pentru a stimula economia 
circulară bazată pe închiriere și economia 
circulară a serviciilor și pentru a nu 
stimula gândirea pe termen scurt; invită 
Comisia să exploreze și să propună soluții 
cu privire la provocările și barierele 
legale, cum ar fi problemele de 
răspundere și drepturile de proprietate, 
legate de economia serviciilor, cum ar fi 
definirea legală a dreptului de proprietate 
al producătorului și asigurările obligatorii 
la prețuri accesibile pentru produse; 
îmbunătățirea securității juridice este 
vitală pentru a permite aceste concepte, 
atât pentru producător, cât și pentru 
utilizator; solicită Comisiei Europene să 
elaboreze, până în 2030, un plan general 
pentru economia bazată pe închiriere și o 
revizuire juridică pentru a soluționa 
obstacolele administrative, precum și 
problemele legate de inegalitățile sociale;

Or. en

Amendamentul 190
Edina Tóth

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază necesitatea de a crea 
stimulente economice pentru inovare în 
soluții circulare și solicită sprijin în acest 
sens în noua strategie industrială pentru 
Europa și în strategia pentru IMM-uri; 
subliniază rolul specific pe care IMM-urile 
(întreprinderile mici și mijlocii) și start-

6. subliniază necesitatea de a crea 
stimulente economice pentru inovare în 
soluții circulare și solicită sprijin în acest 
sens în noua strategie industrială pentru 
Europa și în strategia pentru IMM-uri; 
solicită Comisiei să exploreze modul în 
care strategia sa privind economia 
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upurile îl joacă în tranziția către o 
economie circulară;

circulară, în corelare cu aceste strategii, 
ar putea contribui la prevenirea și 
eliminarea generării de deșeuri în 
lanțurile valorice și în procesul de 
proiectare a produselor și ar putea 
menține utilizarea produselor și a 
materialelor, sporind utilizarea și 
potențialul de reutilizare a acestora; 
subliniază rolul specific pe care IMM-urile 
(întreprinderile mici și mijlocii) și start-
upurile îl joacă în tranziția către o 
economie circulară;

Or. en

Amendamentul 191
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază necesitatea de a crea 
stimulente economice pentru inovare în 
soluții circulare și solicită sprijin în acest 
sens în noua strategie industrială pentru 
Europa și în strategia pentru IMM-uri; 
subliniază rolul specific pe care IMM-urile 
(întreprinderile mici și mijlocii) și start-
upurile îl joacă în tranziția către o 
economie circulară;

6. subliniază necesitatea de a crea 
stimulente economice pentru inovare în 
soluții și materiale circulare, care 
promovează înlocuirea cu alternative mai 
sigure și circulare, și în modele de afaceri 
dematerializate, inclusiv modele de 
afaceri care favorizează și nu proprietatea 
și care pot demonstra în mod clar emisiile 
de gaze cu efect de seră proprii și 
potențialul de economisire a resurselor, 
cum ar fi produsul ca serviciu; și solicită 
sprijin în acest sens în noua strategie 
industrială pentru Europa și în strategia 
pentru IMM-uri; subliniază rolul specific 
pe care IMM-urile (întreprinderile mici și 
mijlocii) și start-upurile îl joacă în tranziția 
către o economie circulară;

Or. en

Amendamentul 192
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază necesitatea de a crea 
stimulente economice pentru inovare în 
soluții circulare și solicită sprijin în acest 
sens în noua strategie industrială pentru 
Europa și în strategia pentru IMM-uri; 
subliniază rolul specific pe care IMM-urile 
(întreprinderile mici și mijlocii) și start-
upurile îl joacă în tranziția către o 
economie circulară;

6. subliniază necesitatea de măsuri 
obligatorii pentru a integra practici 
circulare sustenabile și pentru a asigura 
mediul de reglementare potrivit pentru 
soluții circulare și solicită sprijin în acest 
sens prin măsuri care derivă din noua 
strategie industrială pentru Europa și din 
strategia pentru IMM-uri; subliniază rolul 
specific pe care IMM-urile (întreprinderile 
mici și mijlocii) și start-upurile îl pot juca 
în tranziția către o economie circulară, 
precum și rolul partenerilor sociali de 
însoțire a aspectelor profesionale și 
sociale ale trecerii la o economie mai 
circulară;

Or. en

Amendamentul 193
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază necesitatea de a crea 
stimulente economice pentru inovare în 
soluții circulare și solicită sprijin în acest 
sens în noua strategie industrială pentru 
Europa și în strategia pentru IMM-uri; 
subliniază rolul specific pe care IMM-urile 
(întreprinderile mici și mijlocii) și start-
upurile îl joacă în tranziția către o 
economie circulară;

6. subliniază necesitatea de a crea 
stimulente economice pentru inovare în 
soluții circulare și solicită sprijin în acest 
sens în noua strategie industrială pentru 
Europa și în strategia pentru IMM-uri; 
subliniază rolul specific pe care IMM-urile 
(întreprinderile mici și mijlocii) și start-
upurile îl joacă în tranziția către o 
economie circulară, precum și rolul 
partenerilor sociali de însoțire a 
aspectelor profesionale și sociale ale 
trecerii la o economie mai circulară;

Or. en
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Amendamentul 194
Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază necesitatea de a crea 
stimulente economice pentru inovare în 
soluții circulare și solicită sprijin în acest 
sens în noua strategie industrială pentru 
Europa și în strategia pentru IMM-uri; 
subliniază rolul specific pe care IMM-urile 
(întreprinderile mici și mijlocii) și start-
upurile îl joacă în tranziția către o 
economie circulară;

6. subliniază necesitatea de a crea 
stimulente economice pentru inovare în 
soluții circulare și solicită sprijin în acest 
sens în noua strategie industrială pentru 
Europa, în strategia sustenabilă privind 
produsele chimice și în strategia pentru 
IMM-uri; subliniază rolul specific pe care 
IMM-urile (întreprinderile mici și mijlocii) 
și start-upurile îl joacă în tranziția către o 
economie circulară, în special în zonele 
rurale;

Or. es

Amendamentul 195
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază necesitatea de a crea 
stimulente economice pentru inovare în 
soluții circulare și solicită sprijin în acest 
sens în noua strategie industrială pentru 
Europa și în strategia pentru IMM-uri; 
subliniază rolul specific pe care IMM-urile 
(întreprinderile mici și mijlocii) și start-
upurile îl joacă în tranziția către o 
economie circulară;

6. subliniază necesitatea de a elimina 
subvențiile care denaturează piața și, pe 
de altă parte, de a crea stimulente 
economice pentru inovare în soluții 
circulare și solicită sprijin în acest sens în 
noua strategie industrială pentru Europa și 
în strategia pentru IMM-uri; subliniază 
rolul specific pe care IMM-urile 
(întreprinderile mici și mijlocii) și start-
upurile îl joacă în tranziția către o 
economie circulară;

Or. en
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Amendamentul 196
Anja Hazekamp, Mick Wallace

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază necesitatea de a crea 
stimulente economice pentru inovare în 
soluții circulare și solicită sprijin în acest 
sens în noua strategie industrială pentru 
Europa și în strategia pentru IMM-uri; 
subliniază rolul specific pe care IMM-urile 
(întreprinderile mici și mijlocii) și start-
upurile îl joacă în tranziția către o 
economie circulară;

6. subliniază necesitatea de a crea 
măsuri de reglementare și stimulente 
pentru soluții circulare și solicită sprijin în 
acest sens în noua strategie industrială 
pentru Europa și în strategia pentru IMM-
uri; subliniază rolul specific pe care IMM-
urile (întreprinderile mici și mijlocii) și 
start-upurile îl joacă în tranziția către o 
economie circulară;

Or. en

Amendamentul 197
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită Comisiei să instituie un 
cadru de reglementare pentru certificarea 
tuturor soluțiilor bazate pe natură și a 
soluțiilor tehnologice de eliminare a 
carbonului, inclusiv captarea, stocarea și 
utilizarea carbonului, pentru a stimula 
adoptarea tuturor tehnologiilor necesare 
cu scopul de a atinge neutralitatea 
climatică a UE până în 2050. Cadrul de 
reglementare CEAP pentru certificarea 
eliminării a dioxidului de carbon, de 
exemplu, ar trebui să fie strâns aliniat cu 
metodele de calcul și evaluare ale 
Directivei privind energia din surse 
regenerabile și cu sistemul de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS);

Or. en
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Amendamentul 198
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Delara Burkhardt, César Luena, 
Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara Cerdas, Monika 
Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că cercetarea în 
domeniul materialelor, proceselor, 
tehnologiilor și produselor sustenabile, 
precum și în ceea ce privește extinderea 
lor industrială, poate oferi 
întreprinderilor europene un avantaj 
competitiv la nivel mondial; consideră că 
scurtarea unor lanțuri valorice ar face ca 
ecosistemele industriale europene să fie 
mai rezistente, mai competitive și mai 
profitabile și ar promova autonomia 
strategică a UE;

Or. en

Amendamentul 199
Catherine Chabaud, Jan Huitema, Frédérique Ries, Pascal Canfin

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază rolul crucial al 
biomimetismului ca accelerator al 
circularității, în promovarea soluțiilor 
biomimetice care, prin proiectare, reduc 
la minimum utilizarea materialelor, a 
energiei și a compușilor toxici și oferă 
soluții sustenabile, regenerative și 
inovatoare inspirate din natură și 
aplicabile unei multitudini de sectoare;

Or. en
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Amendamentul 200
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază rolul crucial al 
măsurilor legate de economia circulară în 
realizarea decarbonizării industriale și 
solicită abordări de circularitate în 
industriile cu consum intensiv de energie, 
la toate nivelurile de proiectare a 
produselor, aprovizionare cu materiale, 
reutilizare și reciclare a produselor și 
gestionare a deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 201
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază necesitatea de a stimula 
dezvoltarea piețelor-lider și de a introduce 
instrumente scalabile pentru creșterea 
cererii pentru materiale și produse 
industriale sustenabile, în special cu 
cerințe ridicate în ceea ce privește 
cheltuiala de capital;

Or. en

Amendamentul 202
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază necesitatea implicării 
industriei europene ca parte interesată 
responsabilă în tranziția către o economie 
mai circulară;

Or. en

Amendamentul 203
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Maria Arena, Delara Burkhardt, César Luena, 
Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara Cerdas, Monika 
Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. subliniază importanța asigurării 
unei tranziții juste către o economie 
circulară, în special prin oferirea de 
oportunități de reeducare și formare a 
lucrătorilor implicați; subliniază, de 
asemenea, rolul vital al partenerilor 
sociali în aspectele profesionale și sociale 
ale trecerii la o economie circulară;

Or. en

Amendamentul 204
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că tranziția către o 
economie circulară sustenabilă ar trebui 
să combine obiective de mediu ambițioase 
cu ample cerințe sociale, inclusiv cu 
promovarea muncii decente, a sănătății și 
a unor condiții de muncă sigure;
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Or. el

Amendamentul 205
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. invită Comisia să promoveze și să 
sprijine inițiativele, cooperativele și 
întreprinderile sociale de reparații locale, 
la nivel de bază și comunitare;

Or. en

Amendamentul 206
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. invită întreprinderile să elaboreze 
planuri de tranziție care să fie publicate în 
raportarea lor anuală integrată; aceste 
planuri de tranziție ar trebui să descrie 
modul și momentul în care întreprinderile 
vor realiza neutralitatea climatică, 
economia circulară și sustenabilitatea în 
acțiunile lor;

Or. en

Amendamentul 207
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 6 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6c. felicită Comisia pentru 
recunoașterea faptului că măsurile 
voluntare nu au fost eficiente în a 
încuraja întreprinderile să identifice, să 
contabilizeze și să atenueze impactul 
asupra drepturilor omului și asupra 
mediului în lanțurile lor de aprovizionare 
și că a acționat în acest sens prin 
introducerea unei inițiative legislative 
privind diligența obligatorie pentru 
întreprinderi; consideră că abordarea în 
materie de diligență obligatorie trebuie să 
înlocuiască toate măsurile voluntare din 
economia circulară pentru a garanta că 
responsabilitatea, contabilizarea și 
transparența se află în centrul economiei 
circulare;

Or. en

Amendamentul 208
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. invită întreprinderile să-și 
îmbunătățească sistemele de contabilitate 
și raportare corporativă, adoptând o 
abordare de dublă materialitate care se 
concentrează atât pe valoarea modelelor 
de afaceri din economia circulară oferite 
societății și mediului, cât și pe afacerea în 
sine, și care să includă, de asemenea, în 
evaluările lor, costul inacțiunii în ceea ce 
privește eficiența resurselor și acțiunea 
climatică;

Or. en
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Amendamentul 209
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
César Luena, Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara 
Cerdas, Monika Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 6 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6c. subliniază că, pentru a oferi 
orientări statelor membre cu privire la 
locul în care este cea mai mare nevoie de 
reforme structurale și investiții pentru a 
sprijini tranziția către o economie 
circulară europeană, este necesar ca 
semestrul european să fie actualizat 
progresiv prin utilizarea indicatorilor 
armonizați, pentru a include ODD-urile și 
obiectivele Pactului verde în evaluarea sa;

Or. en

Amendamentul 210
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 6 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6c. UE ar trebui să adopte un 
principiu al valorii materiilor și obiectivul 
politicilor ar trebui să fie menținerea și 
creșterea valorii respective cât de mult 
posibil;

Or. en

Amendamentul 211
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Delara Burkhardt, César Luena, 
Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara Cerdas, Monika 
Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland
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Propunere de rezoluție
Punctul 6 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6d. invită statele membre să acorde 
prioritate opțiunilor care au sarcini 
administrative minime și să consolideze 
dezvoltarea parteneriatelor public-privat 
de cercetare și dezvoltare care oferă 
soluții sistemice și globale;

Or. en

Amendamentul 212
Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor, menținerea 
valorii în economie, prevenirea generării 
de deșeuri, „proiectarea fără deșeuri” și 
beneficiile pentru consumatori ar trebui să 
ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile;

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor, menținerea 
valorii în economie, prevenirea generării 
de deșeuri, „proiectarea fără deșeuri” și 
beneficiile pentru consumatori ar trebui să 
ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile; în acest sens, 
constată importanța existenței unor 
principii de sustenabilitate a produselor 
care să țină seama pe deplin de 
caracteristicile energetice, de resurse și de 
funcționalitate ale produselor;

Or. en

Amendamentul 213
Maria Arena

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor, menținerea 
valorii în economie, prevenirea generării 
de deșeuri, „proiectarea fără deșeuri” și 
beneficiile pentru consumatori ar trebui să 
ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile;

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor, o abordare 
fără toxicitate încă din stadiul de 
proiectare și cicluri de producție netoxice 
pe cât posibil, o proiectare cu potențial de 
reparare și reciclare ușoară, menținerea 
valorii în economie, prevenirea generării 
de deșeuri, „proiectarea fără deșeuri” și 
beneficiile pentru consumatori ar trebui să 
ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile, precum și strategia 
industrială;

Or. en

Amendamentul 214
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor, menținerea 
valorii în economie, prevenirea generării 
de deșeuri, „proiectarea fără deșeuri” și 
beneficiile pentru consumatori ar trebui să 
ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile;

7. subliniază că produsele și serviciile 
sustenabile, fără toxicitate, cu emisii zero 
și circulare ar trebui să devină norma pe 
piața UE și că noul cadru de politică 
privind produsele sustenabile, precum și 
strategia industrială ar trebui să fie 
ghidate de reducerea utilizării resurselor, 
eliminarea substanțelor toxice din stadiul 
de proiectare, menținerea valorii în 
economie, prevenirea generării de deșeuri, 
„proiectarea fără deșeuri”, sănătatea și 
siguranța lucrătorilor și beneficiile pentru 
consumatori;

Or. en

Amendamentul 215
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor, menținerea 
valorii în economie, prevenirea generării 
de deșeuri, „proiectarea fără deșeuri” și 
beneficiile pentru consumatori ar trebui să 
ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile;

7. subliniază că produsele și serviciile 
sustenabile și fără toxicitate ar trebui să 
devină norma în toată lumea și că 
reducerea utilizării resurselor, eliminarea 
substanțelor toxice din stadiul de 
proiectare, prevenirea generării de deșeuri, 
„proiectarea fără deșeuri”, sănătatea, 
siguranța și bunăstarea lucrătorilor, 
beneficiile pentru consumatori și coerența 
standardelor cu exporturile ar trebui să 
ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile și strategia 
industrială;

Or. en

Amendamentul 216
Sylvia Limmer

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și 
că reducerea utilizării resurselor, 
menținerea valorii în economie, 
prevenirea generării de deșeuri, 
„proiectarea fără deșeuri” și beneficiile 
pentru consumatori ar trebui să ghideze 
noul cadru de politică privind produsele 
sustenabile;

7. consideră că este important ca 
principiile economiei circulare și 
prevenirii generării de deșeuri să acopere 
și producerea de energie, în special din 
surse regenerabile;

Or. de

Amendamentul 217
Maria Spyraki
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor, menținerea 
valorii în economie, prevenirea generării 
de deșeuri, „proiectarea fără deșeuri” și 
beneficiile pentru consumatori ar trebui să 
ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile;

7. subliniază că produsele sustenabile 
fără toxicitate ar trebui să devină norma pe 
piața UE și că reducerea utilizării 
resurselor, materialele sigure din punct de 
vedere chimic încă din faza de proiectare, 
menținerea valorii în economie, prevenirea 
generării de deșeuri, „proiectarea fără 
deșeuri și fără substanțe chimice toxice” și 
beneficiile pentru consumatori ar trebui să 
ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile;

Or. en

Amendamentul 218
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Linea Søgaard-Lidell, 
Frédérique Ries, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor, menținerea 
valorii în economie, prevenirea generării 
de deșeuri, „proiectarea fără deșeuri” și 
beneficiile pentru consumatori ar trebui să 
ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile;

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor, menținerea 
valorii în economie, prevenirea generării 
de deșeuri și creșterea reutilizării 
produselor, „proiectarea fără deșeuri” și 
beneficiile pentru consumatori ar trebui să 
ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile și strategia 
industrială deopotrivă;

Or. en

Amendamentul 219
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
César Luena, Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara 
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Cerdas, Monika Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor, menținerea 
valorii în economie, prevenirea generării 
de deșeuri, „proiectarea fără deșeuri” și 
beneficiile pentru consumatori ar trebui să 
ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile;

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor, menținerea 
valorii în economie, prevenirea generării 
de deșeuri, „proiectarea fără deșeuri”, 
beneficiile pentru consumatori și sănătatea 
și siguranța lucrătorilor ar trebui să 
ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile, precum și strategia 
industrială;

Or. en

Amendamentul 220
Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor, menținerea 
valorii în economie, prevenirea generării 
de deșeuri, „proiectarea fără deșeuri” și 
beneficiile pentru consumatori ar trebui să 
ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile;

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor, scăderea 
importului de materii prime strategice, 
menținerea valorii în economie, prevenirea 
generării de deșeuri, „proiectarea fără 
deșeuri” și beneficiile pentru consumatori 
ar trebui să ghideze noul cadru de politică 
privind produsele sustenabile;

Or. es

Amendamentul 221
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor, menținerea 
valorii în economie, prevenirea generării 
de deșeuri, „proiectarea fără deșeuri” și 
beneficiile pentru consumatori ar trebui să 
ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile;

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor și a energiei, 
menținerea valorii în economie, prevenirea 
generării de deșeuri, „proiectarea fără 
deșeuri și fără toxicitate”, precum și 
beneficiile pentru consumatori ar trebui să 
ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile și strategia 
industrială;

Or. en

Amendamentul 222
Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor, menținerea 
valorii în economie, prevenirea generării 
de deșeuri, „proiectarea fără deșeuri” și 
beneficiile pentru consumatori ar trebui să 
ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile;

7. subliniază că substanțele, 
materialele și produsele sigure și 
sustenabile din stadiul de proiectare ar 
trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor, menținerea 
valorii în economie, prevenirea generării 
de deșeuri, „proiectarea fără deșeuri” și 
beneficiile pentru consumatori ar trebui să 
ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile;

Or. en

Amendamentul 223
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Ondřej 
Knotek

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor, menținerea 
valorii în economie, prevenirea generării 
de deșeuri, „proiectarea fără deșeuri” și 
beneficiile pentru consumatori ar trebui să 
ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile;

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor, menținerea 
valorii în economie, prevenirea generării 
de deșeuri, „proiectarea fără deșeuri” și 
beneficiile pentru consumatori ar trebui să 
ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile și ar trebui să se 
reflecte în strategia industrială;

Or. en

Amendamentul 224
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și 
că reducerea utilizării resurselor, 
menținerea valorii în economie, prevenirea 
generării de deșeuri, „proiectarea fără 
deșeuri” și beneficiile pentru consumatori 
ar trebui să ghideze noul cadru de politică 
privind produsele sustenabile;

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să fie o parte integrantă a trecerii 
către o economie mai circulară în UE și 
că o utilizare mai eficientă a resurselor, 
menținerea valorii în economie, prevenirea 
generării de deșeuri, „proiectarea fără 
deșeuri” și beneficiile pentru consumatori 
ar trebui să ghideze noul cadru de politică 
privind produsele sustenabile;

Or. en

Amendamentul 225
Stanislav Polčák

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
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reducerea utilizării resurselor, menținerea 
valorii în economie, prevenirea generării 
de deșeuri, „proiectarea fără deșeuri” și 
beneficiile pentru consumatori ar trebui să 
ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile;

reducerea utilizării resurselor, menținerea 
valorii în economie, prevenirea generării 
de deșeuri și reducerea la minimum a 
proprietăților lor nocive, „proiectarea fără 
deșeuri” și beneficiile pentru consumatori 
ar trebui să ghideze noul cadru de politică 
privind produsele sustenabile; 

Or. cs

Amendamentul 226
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor, menținerea 
valorii în economie, prevenirea generării 
de deșeuri, „proiectarea fără deșeuri” și 
beneficiile pentru consumatori ar trebui să 
ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile;

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor și a 
amprentei de carbon, menținerea valorii în 
economie, prevenirea generării de deșeuri, 
„proiectarea fără deșeuri” și beneficiile și 
informațiile pentru consumatori ar trebui 
să ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile;

Or. en

Amendamentul 227
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor, menținerea 
valorii în economie, prevenirea generării 
de deșeuri, „proiectarea fără deșeuri” și 
beneficiile pentru consumatori ar trebui să 
ghideze noul cadru de politică privind 

7. subliniază că produsele sustenabile, 
reutilizabile, reparabile și durabile ar 
trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor, menținerea 
valorii în economie, prevenirea generării 
de deșeuri, „proiectarea fără deșeuri” și 
beneficiile pentru consumatori ar trebui să 
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produsele sustenabile; ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile;

Or. en

Amendamentul 228
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor, menținerea 
valorii în economie, prevenirea generării 
de deșeuri, „proiectarea fără deșeuri” și 
beneficiile pentru consumatori ar trebui să 
ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile;

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor, menținerea 
valorii în economie, prevenirea generării 
de deșeuri, „proiectarea fără deșeuri” și 
beneficiile pentru consumatori și pentru 
sănătatea umană ar trebui să ghideze noul 
cadru de politică privind produsele 
sustenabile;

Or. en

Amendamentul 229
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor, menținerea 
valorii în economie, prevenirea generării 
de deșeuri, „proiectarea fără deșeuri” și 
beneficiile pentru consumatori ar trebui să 
ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile;

7. subliniază că materialele și 
produsele sustenabile ar trebui să devină 
norma pe piața UE și că reducerea utilizării 
resurselor fosile, menținerea valorii în 
economie, prevenirea generării de deșeuri, 
„proiectarea fără deșeuri” și beneficiile 
pentru consumatori ar trebui să ghideze 
noul cadru de politică privind produsele 
sustenabile;

Or. en
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Amendamentul 230
Róża Thun und Hohenstein

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor, menținerea 
valorii în economie, prevenirea generării 
de deșeuri, „proiectarea fără deșeuri” și 
beneficiile pentru consumatori ar trebui să 
ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile;

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină progresiv norma pe 
piața UE și că reducerea utilizării 
resurselor, menținerea valorii în economie, 
prevenirea generării de deșeuri, 
„proiectarea fără deșeuri” și beneficiile 
pentru consumatori ar trebui să ghideze 
noul cadru de politică privind produsele 
sustenabile;

Or. en

Amendamentul 231
Sunčana Glavak

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor, menținerea 
valorii în economie, prevenirea generării 
de deșeuri, „proiectarea fără deșeuri” și 
beneficiile pentru consumatori ar trebui să 
ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile;

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor primare, 
menținerea valorii în economie, prevenirea 
generării de deșeuri, „proiectarea fără 
deșeuri” și beneficiile pentru consumatori 
ar trebui să ghideze noul cadru de politică 
privind produsele sustenabile;

Or. hr

Amendamentul 232
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
César Luena, Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara 
Cerdas, Monika Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că produsele sustenabile 
ar trebui să devină norma pe piața UE și că 
reducerea utilizării resurselor, menținerea 
valorii în economie, prevenirea generării 
de deșeuri, „proiectarea fără deșeuri” și 
beneficiile pentru consumatori ar trebui să 
ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile;

7. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. en

Amendamentul 233
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că este nevoie de o 
restructurare fundamentală a economiei 
către o producție circulară sustenabilă și 
netoxică, că scenariul „business as usual” 
cu acreditări în materie de mediu nu va fi 
suficient și că trebuie integrată pe deplin 
gândirea bazată pe sisteme circulare 
sustenabile în toate activitățile, inclusiv în 
politicile, produsele, procesele de 
producție și modelele de afaceri;

Or. en

Amendamentul 234
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază necesitatea de a 
transforma economia liniară caracterizată 
prin „a lua, a fabrica, a arunca” într-o 
economie cu adevărat circulară, pe baza 
principiilor sale de proiectare fără 
deșeuri, substanțe nocive și poluare, 
menținând produsele și materialele în uz 
și în bucle închise și regenerând sistemele 
naturale;

Or. en

Amendamentul 235
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită Comisia să examineze 
posibilitatea extinderii eforturilor sale în 
direcția economiei circulare pentru a 
include amprenta de carbon a 
materialelor, în vederea măsurării și a 
reducerii acesteia, pentru a contribui la 
obiectivele climatice ale UE, astfel cum 
sunt consacrate în Legea privind clima, de 
exemplu, încurajând utilizarea 
carbonului din surse regenerabile (și 
anume, orice sursă de carbon care evită 
sau substituie utilizarea oricărei surse de 
carbon fosil suplimentare din geosferă) la 
fabricarea produselor;

Or. en

Amendamentul 236
Mick Wallace, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că prevenirea 
producerii de deșeuri ar trebui să se afle 
în centrul cadrului de politică privind 
produsele sustenabile, în conformitate cu 
ierarhia deșeurilor și cu obiectivele UE 
privind economia circulară și că 
reciclarea ar trebui să fie ultima soluție, 
deoarece este cea mai puțin sustenabilă 
dintre toate măsurile privind economia 
circulară din punct de vedere al eficienței 
resurselor și a costurilor;

Or. en

Amendamentul 237
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că este esențial să se 
asigure faptul că, prin cadrul de politică 
privind produsele sustenabile, „opțiunea 
sustenabilă” va fi opțiunea implicită – 
atractivă, la un preț abordabil și 
accesibilă– pentru toți consumatorii din 
UE, cât mai curând posibil;

Or. en

Amendamentul 238
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. salută planul Comisiei de a 
prezenta o propunere legislativă privind 
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produsele sustenabile pentru a stabili 
principiile politicii privind produsele și 
cerințele pentru produsele introduse pe 
piața UE;

Or. en

Amendamentul 239
Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. încurajează Comisia să integreze 
treptat principiile economiei circulare și 
ale bioeconomiei în toate politicile UE;

Or. es

Amendamentul 240
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită Comisia să propună măsuri 
pentru promovarea dezvoltării sistemelor 
de reutilizare a produselor;

Or. en

Amendamentul 241
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. subliniază că inițiativa de politică 
a UE privind produsele sustenabile ar 
trebui să ia în considerare, de asemenea, 
criteriile privind economia circulară și 
sustenabilitatea bioproduselor, printre 
altele, prin promovarea practicilor 
agricole regenerative, valorificarea 
subproduselor alimentare pentru utilizări 
alimentare și nealimentare, inclusiv 
regenerarea solului, închiderea buclelor 
de nutrienți și evitarea aditivilor care 
contaminează deșeurile biologice; 
consideră că bioeconomia ar trebui să 
aibă surse sustenabile, astfel încât să nu 
degradeze, ci să îmbunătățească 
ecosistemele, biodiversitatea, să combată 
schimbările climatice și să fie sustenabilă 
din punct de vedere cultural și social;

Or. en

Amendamentul 242
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. susține ambiția Comisiei de a 
institui principii de sustenabilitate pentru 
a adopta o abordare orizontală față de 
produsele introduse pe piață; subliniază 
că este important ca aceste principii să fie 
utilizate în toate instrumentele de politică 
legate de produse, cu scopul de a asigura 
coerența; subliniază importanța existenței 
unor cerințe obligatorii pentru produsele 
importante în viitoarea inițiativă privind 
produsele sustenabile;

Or. en
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Amendamentul 243
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Nicolae Ștefănuță, Ondřej Knotek

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. invită Comisia să dezvolte 
instrumente economice care să ofere un 
avantaj economic „opțiunii sustenabile” 
ca parte a acestui cadru;

Or. en

Amendamentul 244
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Catherine Chabaud, Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că, pe lângă standardele 
minime legale pentru proiectarea 
produselor, este nevoie de politici robuste 
la nivelul UE și la nivel național pentru a 
sprijini liderii în economia circulară și 
modelele de afaceri circulare; invită 
Comisia și statele membre să dezvolte 
politici de sprijin și stimulente economice 
bine concepute, inclusiv stimulente fiscale 
clare, pentru soluții eficiente din punct de 
vedere al resurselor și pentru produse și 
materiale circulare;

Or. en

Amendamentul 245
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că, deși măsurile 
politice sunt importante pentru a 
contribui la orientarea tranziției către o 
economie mai circulară, o abordare 
bazată pe piață a utilizării resurselor 
deține cel mai bun potențial de generare 
de rezultate pe termen lung, de folosință 
îndelungată și sustenabile;

Or. en

Amendamentul 246
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că materialele și 
produsele care nu îndeplinesc criteriile de 
sustenabilitate și care conțin substanțe 
periculoase sau dăunătoare ar trebui 
autorizate pe piața UE numai dacă au o 
utilizare critică pentru un anumit scop;

Or. en

Amendamentul 247
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază necesitatea de a oferi 
stimulente de piață pentru sectorul 
economiei sociale și pentru cele mai 
sustenabile întreprinderi, printre altele, 
prin intermediul achizițiilor publice verzi, 
al sistemelor de răspundere extinsă a 
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producătorilor și al etichetei ecologice a 
UE;

Or. en

Amendamentul 248
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită Comisia să faciliteze 
procesul, astfel încât toate produsele 
introduse pe piețele UE să respecte 
principiul economiei bazate pe valoare și 
să aducă o valoare adăugată reală 
tangibilă pentru nevoile justificate și 
diligente ale consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 249
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită Comisia să stabilească 
obligații minime pentru grupurile de 
produse pentru CE pe piața UE; 
subliniază că acestea ar acoperi, după 
caz, cerințele privind potențialul de 
reparare (de exemplu, construcția 
modulară) și potențialul de reutilizare 
pentru a produce materiale de înaltă 
calitate, precum și nivelurile substanțelor 
periculoase și dăunătoare;

Or. en
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Amendamentul 250
Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
include și produse fără impact energetic și 
pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare și reciclare, precum 
și eficiența energetică și de utilizare a 
resurselor, și invită Comisia să prezinte o 
propunere în acest sens în 2021;

8. susține cu fermitate o extindere 
treptată a domeniului de aplicare al 
Directivei privind proiectarea ecologică 
care acordă prioritate produselor cu 
impact energetic, altele decât 
echipamentele electrice și electronice, 
înainte de a include și produse fără impact 
energetic și de a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare și reciclare, precum 
și eficiența energetică și de utilizare a 
resurselor; invită Comisia să elaboreze un 
studiu privind cele mai relevante produse 
și să dezvolte o procedură de conformitate 
pentru bunurile importate din țări terțe, 
pentru a aplica regulile de proiectare 
ecologică și a garanta condiții de 
concurență echitabile;

Or. en

Amendamentul 251
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
include și produse fără impact energetic și 
pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare și reciclare, 
precum și eficiența energetică și de 
utilizare a resurselor, și invită Comisia să 

8. susține cu fermitate planurile 
Comisiei de a transforma produsele 
sustenabile într-o normă, și nu o excepție, 
la nivel european; și solicită ca extinderea 
Directivei privind proiectarea ecologică să 
fie orizontală și să garanteze că toate 
produsele și ambalajele introduse pe piața 
UE pot fi modernizate, reutilizate, 
reparate și, în final, reciclate în modul cel 
mai complet, astfel încât să nu scadă 
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prezinte o propunere în acest sens în 2021; valoarea materialelor; acest sistem trebuie 
să se bazeze pe răspunderea extinsă a 
producătorilor; și invită Comisia să 
prezinte o propunere în acest sens în 2021;

Or. en

Amendamentul 252
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
include și produse fără impact energetic și 
pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare și reciclare, precum 
și eficiența energetică și de utilizare a 
resurselor, și invită Comisia să prezinte o 
propunere în acest sens în 2021;

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
include toate produsele cu impact 
energetic și pe cele fără un astfel de 
impact și pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare, înlocuire și 
trasabilitate a substanțelor chimice 
periculoase, reciclare și conținut reciclat, 
precum și eficiența energetică și de 
utilizare a resurselor, și invită Comisia să 
prezinte o propunere în acest sens în 2021;

Or. en

Amendamentul 253
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
include și produse fără impact energetic și 
pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
include și alte produse cu și fără impact 
energetic și pentru a stabili standarde 
privind durabilitatea, potențialul de 
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reparare, modernizare și reciclare, precum 
și eficiența energetică și de utilizare a 
resurselor, și invită Comisia să prezinte o 
propunere în acest sens în 2021;

reutilizare, reparare, modernizare și 
reciclare, precum și eficiența energetică și 
de utilizare a resurselor, și invită Comisia 
să prezinte o propunere în acest sens în 
2021;

Or. en

Amendamentul 254
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
César Luena, Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara 
Cerdas, Monika Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
include și produse fără impact energetic și 
pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare și reciclare, precum 
și eficiența energetică și de utilizare a 
resurselor, și invită Comisia să prezinte o 
propunere în acest sens în 2021;

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
include și produse fără impact energetic și 
pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, toxicitate, modernizare și 
reciclare, precum și eficiența energetică și 
de utilizare a resurselor, alături de 
aspectele sociale, și invită Comisia să 
prezinte o propunere în acest sens în 2021; 
subliniază necesitatea de a consolida 
sinergiile cu achizițiile publice verzi, 
schemele de răspundere extinsă a 
producătorilor, modularea armonizată a 
taxelor și eticheta ecologică a UE pentru 
a asigura un cadru coerent al politicii 
privind produsele și pentru a oferi 
stimulente de piață celor mai sustenabile 
întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 255
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
include și produse fără impact energetic și 
pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare și reciclare, precum 
și eficiența energetică și de utilizare a 
resurselor, și invită Comisia să prezinte o 
propunere în acest sens în 2021;

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
include și produse fără impact energetic și 
pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare, reciclare și 
toxicitate, precum și eficiența energetică și 
de utilizare a resurselor, și invită Comisia 
să prezinte o propunere în acest sens în 
2021; reiterează necesitatea consolidării 
sinergiilor cu achizițiile publice verzi, 
răspunderea extinsă a producătorilor și 
eticheta ecologică a UE pentru a asigura 
un cadru coerent al politicii privind 
produsele; subliniază că Directiva 
revizuită privind proiectarea ecologică ar 
trebui să ia în considerare și securitatea și 
sănătatea în muncă a lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 256
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Asger 
Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
include și produse fără impact energetic și 
pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare și reciclare, precum 
și eficiența energetică și de utilizare a 
resurselor, și invită Comisia să prezinte o 

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
include și produse fără impact energetic și 
pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare, reciclare și conținut 
reciclat, precum și eficiența energetică și 
de utilizare a resurselor, și invită Comisia 
să prezinte o propunere în acest sens în 
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propunere în acest sens în 2021; 2021; în același timp, își reiterează apelul 
adresat Comisiei de a fi ambițioasă în 
punerea în aplicare a actualei Directive 
privind proiectarea ecologică, inclusiv în 
ceea ce privește aspectele economiei 
circulare;

Or. en

Amendamentul 257
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
include și produse fără impact energetic și 
pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare și reciclare, precum 
și eficiența energetică și de utilizare a 
resurselor, și invită Comisia să prezinte o 
propunere în acest sens în 2021;

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
include și produse fără impact energetic; 
sprijină inițiativa UE privind produsele 
sustenabile ca acțiune majoră pentru a 
îmbunătăți și stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare, biodegradare și 
reciclare, precum și eficiența energetică și 
de utilizare a resurselor, și invită Comisia 
să prezinte o propunere în acest sens în 
2021;

Or. en

Amendamentul 258
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
include și produse fără impact energetic și 

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
include și produse fără impact energetic și 
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pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare și reciclare, precum 
și eficiența energetică și de utilizare a 
resurselor, și invită Comisia să prezinte o 
propunere în acest sens în 2021;

pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare și reciclare, precum 
și eficiența energetică și de utilizare a 
resurselor, și invită Comisia să prezinte o 
propunere în acest sens în 2021; subliniază 
importanța menținerii coerenței în cadrul 
legislativ existent al UE;

Or. en

Amendamentul 259
Christian Doleschal, Christine Schneider, Marlene Mortler, Jens Gieseke, Norbert Lins

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
include și produse fără impact energetic și 
pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare și reciclare, precum 
și eficiența energetică și de utilizare a 
resurselor, și invită Comisia să prezinte o 
propunere în acest sens în 2021;

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică, în 
conformitate cu legislația UE existentă, 
pentru a include și produse fără impact 
energetic, după caz, și pentru a stabili 
standarde privind durabilitatea, potențialul 
de reutilizare, reparare, modernizare și 
reciclare, precum și eficiența energetică și 
de utilizare a resurselor, și invită Comisia 
să prezinte o propunere în acest sens în 
2021;

Or. en

Amendamentul 260
Maria Arena

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
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include și produse fără impact energetic și 
pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare și reciclare, precum 
și eficiența energetică și de utilizare a 
resurselor, și invită Comisia să prezinte o 
propunere în acest sens în 2021;

include și produse fără impact energetic și 
pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare și reciclare, precum 
și eficiența energetică și de utilizare a 
resurselor, abordând prezența substanțelor 
chimice periculoase în produse, și invită 
Comisia să prezinte o propunere în acest 
sens în 2021;

Or. en

Amendamentul 261
Hildegard Bentele

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
include și produse fără impact energetic și 
pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare și reciclare, precum 
și eficiența energetică și de utilizare a 
resurselor, și invită Comisia să prezinte o 
propunere în acest sens în 2021;

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
include și produse fără impact energetic și 
pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, obligația utilizării de materii 
prime reciclate și reciclare, precum și 
eficiența energetică și de utilizare a 
resurselor, și invită Comisia să prezinte o 
propunere în acest sens în 2021;

Or. de

Amendamentul 262
Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Asger 
Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
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privind proiectarea ecologică pentru a 
include și produse fără impact energetic și 
pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare și reciclare, precum 
și eficiența energetică și de utilizare a 
resurselor, și invită Comisia să prezinte o 
propunere în acest sens în 2021;

privind proiectarea ecologică pentru a 
include și produse fără impact energetic și 
pentru a stabili standarde privind siguranța 
și sustenabilitatea din faza de proiectare, 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare și reciclare, precum 
și eficiența energetică și de utilizare a 
resurselor, și invită Comisia să prezinte o 
propunere în acest sens în 2021;

Or. en

Amendamentul 263
Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
include și produse fără impact energetic și 
pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare și reciclare, precum 
și eficiența energetică și de utilizare a 
resurselor, și invită Comisia să prezinte o 
propunere în acest sens în 2021;

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
include și produse fără impact energetic și 
pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare și reciclare, precum 
și eficiența energetică și de utilizare a 
resurselor, și invită Comisia să prezinte în 
2021 o propunere însoțită de o evaluare a 
impactului;

Or. es

Amendamentul 264
Edina Tóth

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
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include și produse fără impact energetic și 
pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare și reciclare, precum 
și eficiența energetică și de utilizare a 
resurselor, și invită Comisia să prezinte o 
propunere în acest sens în 2021;

include și produse fără impact energetic și 
pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare, reciclare și conținut 
reciclat, precum și eficiența energetică și 
de utilizare a resurselor, și invită Comisia 
să prezinte o propunere în acest sens în 
2021;

Or. en

Amendamentul 265
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
include și produse fără impact energetic și 
pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare și reciclare, precum 
și eficiența energetică și de utilizare a 
resurselor, și invită Comisia să prezinte o 
propunere în acest sens în 2021;

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
include și produse fără impact energetic și 
pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare și reciclare, 
biodegradare, precum și eficiența 
energetică și de utilizare a resurselor, și 
invită Comisia să prezinte o propunere în 
acest sens în 2021;

Or. en

Amendamentul 266
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
include și produse fără impact energetic și 

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
include și produse fără impact energetic și 
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pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare și reciclare, precum 
și eficiența energetică și de utilizare a 
resurselor, și invită Comisia să prezinte o 
propunere în acest sens în 2021;

pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare, eliminarea 
substanțelor toxice și reciclare, precum și 
eficiența energetică și de utilizare a 
resurselor, și invită Comisia să prezinte o 
propunere în acest sens în 2021;

Or. en

Amendamentul 267
Stanislav Polčák

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
include și produse fără impact energetic și 
pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare și reciclare, precum 
și eficiența energetică și de utilizare a 
resurselor, și invită Comisia să prezinte o 
propunere în acest sens în 2021;

8. susține cu fermitate extinderea 
domeniului de aplicare al Directivei 
privind proiectarea ecologică pentru a 
include și produse fără impact energetic și 
pentru a stabili standarde privind 
durabilitatea, potențialul de reutilizare, 
reparare, modernizare și reciclare, precum 
și eficiența energetică și de utilizare a 
resurselor, și invită Comisia să prezinte o 
propunere în acest scop în 2021; 

Or. cs

Amendamentul 268
Marek Paweł Balt

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. sprijină inițiativa UE privind 
produsele sustenabile ca acțiune majoră 
pentru îmbunătățirea potențialului de 
reciclare și durabilitate, precum și a 
eficienței produselor, și susține includerea 
unui set mai mare de grupuri de produse 
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în Directiva privind proiectarea ecologică, 
cu accent pe produsele fără impact 
energetic; îndeamnă, de asemenea, la 
aplicarea acelorași cerințe privind 
produsele UE materialelor și bunurilor 
importate din țări terțe;

Or. en

Amendamentul 269
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că Comisia ar trebui să 
definească în această propunere cerințe 
minime de performanță și obiective 
minime – inclusiv prin stabilirea unor 
perioade minime în care să fie disponibile 
piese de schimb, în funcție de categoria 
produsului – pentru conceperea, 
producerea și comercializarea produselor 
care sunt sustenabile și sigure, pretabile 
la folosiri multiple, cu o folosință 
îndelungată din punct de vedere tehnic și 
care sunt ușor de reparat, nu conțin 
substanțe periculoase și care, după ce 
devin deșeuri și sunt pregătite pentru 
reutilizare sau reciclare, pot fi puse la 
dispoziție sau introduse pe piață pentru a 
facilita punerea în practică adecvată a 
ierarhiei deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 270
Marek Paweł Balt

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. susține planul de definire a unui 
test de circularitate, care să ia în 
considerare toate performanțele circulare 
ale produselor, cum ar fi sustenabilitatea 
și potențialul de reutilizare, reciclare și 
conținut reciclat; în ceea ce privește 
obiectivele pentru conținutul reciclat, 
testul de circularitate ar trebui să fie 
specific produsului;

Or. en

Amendamentul 271
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. invită Comisia să completeze 
această inițiativă cu stimulente financiare 
(bonusuri/penalități) pentru a încuraja 
producătorii să realizeze tranziția către 
proiectarea ecologică;

Or. en

Amendamentul 272
Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. invită Comisia să promoveze 
includerea într-o mai mare măsură a 
materialelor reciclate în produse, 
asigurând în același timp performanța și 
siguranța produselor în cauză;
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Or. fr

Amendamentul 273
Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. sprijină rolul biotehnologiei 
industriale, pentru a favoriza dezvoltarea 
unor produse și a unor tehnici sustenabile 
bazate pe utilizarea materialelor 
regenerabile;

Or. es

Amendamentul 274
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită ca răspunderea extinsă a 
producătorilor să fie mai ambițioasă și 
mai avansată, printr-o ecomodulare 
sporită a taxelor;

Or. en

Amendamentul 275
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. reiterează necesitatea de a 
consolida sinergiile cu achizițiile publice 
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verzi, cu modularea răspunderii extinse a 
producătorilor și cu eticheta ecologică a 
UE pentru a asigura un cadru coerent al 
politicii privind produsele și pentru a oferi 
stimulente de piață celor mai sustenabile 
întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 276
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. subliniază cu fermitate necesitatea 
de a coordona orice modificare a 
Directivei privind proiectarea ecologică 
cu legislația UE existentă cu scopul de a 
menține un cadru de reglementare clar în 
interiorul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 277
Marlene Mortler, Christian Doleschal, Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse și să introducă 
obiective specifice categoriilor de produse 
legate de conținutul de material reciclat, 
asigurând totodată performanța și siguranța 
produselor în cauză;

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse și să introducă 
obiective specifice categoriilor de produse 
legate de conținutul de material reciclat în 
cazul produselor pentru care aceste 
obiective sunt fezabile din punct de vedere 
tehnic și viabile economic, asigurând 
totodată performanța și siguranța 
produselor în cauză; invită Comisia să 
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asigure instituirea de măsuri de sprijin 
tehnologice și de reglementare, precum și 
crearea de condiții de piață 
corespunzătoare pentru realizarea acestor 
obiective;

Or. de

Amendamentul 278
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse și să introducă 
obiective specifice categoriilor de produse 
legate de conținutul de material reciclat, 
asigurând totodată performanța și siguranța 
produselor în cauză;

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse și să introducă 
obiective specifice categoriilor de produse 
legate de conținutul de material reciclat în 
cazul produselor unde acest lucru este 
fezabil, asigurând totodată performanța, 
siguranța și proiectarea pentru procesul de 
reciclare a produselor în cauză; îndeamnă 
Comisia să se asigure că vor fi stabilite 
condiții de sprijin tehnologic, de 
reglementare și de piață pentru realizarea 
acestor obiective;

Or. en

Amendamentul 279
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Fredrick Federley, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
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fiecare categorie de produse și să introducă 
obiective specifice categoriilor de produse 
legate de conținutul de material reciclat, 
asigurând totodată performanța și siguranța 
produselor în cauză;

fiecare categorie de produse și să introducă 
obiective specifice categoriilor de produse 
legate de conținutul de material reciclat 
acolo unde este fezabil din punct de 
vedere tehnic și viabil din punct de vedere 
economic, asigurând totodată performanța, 
siguranța și potențialul de reutilizare a 
produselor în cauză; îndeamnă Comisia să 
stabilească condiții de sprijin tehnologic, 
de reglementare și de piață pentru 
realizarea acestor obiective;

Or. en

Amendamentul 280
Anja Hazekamp, Mick Wallace

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse și să introducă 
obiective specifice categoriilor de produse 
legate de conținutul de material reciclat, 
asigurând totodată performanța și siguranța 
produselor în cauză;

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea redusă și 
eficientă a resurselor și amprenta de mediu 
pentru fiecare categorie de produse și să 
introducă obiective specifice categoriilor 
de produse legate de conținutul de material 
reciclat, asigurând totodată performanța și 
siguranța produselor în cauză și 
asigurându-se totodată că obiectivele 
pentru conținutul reciclat nu conduc la o 
schimbare nedorită în sensul utilizării mai 
multor materiale plastice, cum vedem că 
se întâmplă în prezent pe piața băuturilor;

Or. en

Amendamentul 281
Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse și să introducă 
obiective specifice categoriilor de produse 
legate de conținutul de material reciclat, 
asigurând totodată performanța și siguranța 
produselor în cauză;

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse comercializate 
pe piața unică și să introducă obiective 
specifice categoriilor de produse legate de 
conținutul de material reciclat, asigurând 
totodată performanța și siguranța 
produselor în cauză, precum și 
durabilitatea sectoarelor, și ținând seama 
de mutațiile industriale și de ciclurile de 
investiții necesare pentru realizarea 
acestor obiective;

Or. fr

Amendamentul 282
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse și să introducă 
obiective specifice categoriilor de produse 
legate de conținutul de material reciclat, 
asigurând totodată performanța și siguranța 
produselor în cauză;

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind amprenta materiilor 
prime și amprenta de mediu de-a lungul 
întregului ciclu de viață al produsului 
pentru fiecare categorie de produse, 
inclusiv pentru semiprodusele cu cea mai 
mare intensitate a emisiilor de dioxid de 
carbon, cum ar fi oțelul, produsele 
chimice, cimentul și materialele plastice, 
și să introducă obiective specifice 
categoriilor de produse legate de 
pregătirea pentru reutilizare, reciclare și 
conținutul de material reciclat, asigurând 
totodată performanța și siguranța 
produselor în cauză;

Or. en
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Amendamentul 283
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse și să introducă 
obiective specifice categoriilor de produse 
legate de conținutul de material reciclat, 
asigurând totodată performanța și siguranța 
produselor în cauză;

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind amprenta materiilor 
prime și amprenta de mediu de-a lungul 
întregului ciclu de viață al produsului 
pentru fiecare categorie de produse, 
inclusiv pentru semiprodusele cu cea mai 
mare intensitate a emisiilor de dioxid de 
carbon, cum ar fi oțelul, produsele 
chimice, cimentul și materialele plastice, 
și să introducă obiective obligatorii 
specifice categoriilor de produse legate de 
conținutul de material reciclat, asigurând 
totodată performanța și siguranța 
produselor în cauză;

Or. en

Amendamentul 284
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse și să introducă 
obiective specifice categoriilor de produse 
legate de conținutul de material reciclat, 
asigurând totodată performanța și siguranța 
produselor în cauză;

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse, inclusiv 
pentru semiprodusele cu cea mai mare 
intensitate a emisiilor de dioxid de carbon, 
cum ar fi oțelul, produsele chimice, 
cimentul și materialele plastice, și să 
introducă obiective specifice categoriilor 
de produse și/sau sectorului legate de 
conținutul de material reciclat, asigurând 
totodată performanța și siguranța 
produselor în cauză;
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Or. en

Amendamentul 285
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse și să introducă 
obiective specifice categoriilor de produse 
legate de conținutul de material reciclat, 
asigurând totodată performanța și siguranța 
produselor în cauză;

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind amprenta materiilor 
prime și amprenta de mediu pentru fiecare 
categorie de produse, inclusiv pentru 
semiprodusele cu cea mai mare intensitate 
a emisiilor de dioxid de carbon, cum ar fi 
oțelul, produsele chimice, cimentul și 
materialele plastice, și să introducă 
obiective specifice categoriilor de produse 
legate de conținutul de material reciclat, 
asigurând totodată performanța și siguranța 
produselor în cauză;

Or. en

Amendamentul 286
Catherine Chabaud, Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Pascal Canfin

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse și să introducă 
obiective specifice categoriilor de produse 
legate de conținutul de material reciclat, 
asigurând totodată performanța și siguranța 
produselor în cauză;

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse și să introducă 
obiective specifice categoriilor de produse 
legate de conținutul de material reciclat, 
asigurând totodată performanța și siguranța 
produselor în cauză, precum și să interzică 
distrugerea bunurilor necomercializate 
pentru a promova reutilizarea, 
redistribuirea și potențialul de reciclare;
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Or. en

Amendamentul 287
Maria Arena

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse și să introducă 
obiective specifice categoriilor de produse 
legate de conținutul de material reciclat, 
asigurând totodată performanța și siguranța 
produselor în cauză;

9. îndeamnă Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse, inclusiv 
pentru semiprodusele cu cea mai mare 
intensitate a emisiilor de dioxid de carbon, 
cum ar fi oțelul, produsele chimice, 
cimentul și materialele plastice, și să 
introducă obiective specifice categoriilor 
de produse legate de conținutul de material 
reciclat, asigurând totodată performanța și 
siguranța produselor în cauză;

Or. en

Amendamentul 288
Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse și să 
introducă obiective specifice categoriilor 
de produse legate de conținutul de material 
reciclat, asigurând totodată performanța și 
siguranța produselor în cauză;

9. încurajează Comisia, acolo unde 
există deja o piață funcțională a 
materiilor prime secundare, să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
categoriile de produse și să introducă 
obiective specifice categoriilor de produse 
legate de conținutul de material reciclat 
sau regenerabil, asigurând totodată 
performanța și siguranța produselor în 
cauză;
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Or. en

Amendamentul 289
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse și să introducă 
obiective specifice categoriilor de produse 
legate de conținutul de material reciclat, 
asigurând totodată performanța și siguranța 
produselor în cauză;

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse și să introducă 
obiective specifice categoriilor de produse 
legate de conținutul de material reciclat 
pentru materiile cu cerere limitată de 
conținut reciclat, asigurând totodată 
performanța, siguranța și proiectarea 
pentru procesul de reciclare a produselor 
în cauză;

Or. en

Amendamentul 290
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse și să introducă 
obiective specifice categoriilor de produse 
legate de conținutul de material reciclat, 
asigurând totodată performanța și siguranța 
produselor în cauză;

9. încurajează Comisia să propună 
obiective cuantificabile privind utilizarea 
eficientă a resurselor și amprenta de mediu 
pentru fiecare categorie de produse și să 
introducă obiective specifice categoriilor 
de produse legate de conținutul de material 
reciclat sau regenerabil, acolo unde este 
relevant și aplicabil, asigurând totodată 
performanța și siguranța produselor în 
cauză;

Or. en
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Amendamentul 291
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse și să 
introducă obiective specifice categoriilor 
de produse legate de conținutul de material 
reciclat, asigurând totodată performanța și 
siguranța produselor în cauză;

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și obiective legate de conținutul 
de material reciclat pentru produsele 
fabricate din materiale specifice, atunci 
când acest lucru este adecvat, semnificativ 
și are rolul de a atinge obiectivele 
economiei circulare a UE, totodată 
nefăcând niciun compromis cu privire la 
performanța, igiena și siguranța produselor 
în cauză;

Or. en

Amendamentul 292
Agnès Evren

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse și să introducă 
obiective specifice categoriilor de produse 
legate de conținutul de material reciclat, 
asigurând totodată performanța și siguranța 
produselor în cauză;

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse și să introducă 
obiective specifice privind conținutul de 
material reciclat obligatoriu, pe categorii 
de produse, asigurând totodată performanța 
și siguranța produselor în cauză;

Or. fr

Amendamentul 293
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
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César Luena, Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara 
Cerdas, Monika Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse și să introducă 
obiective specifice categoriilor de produse 
legate de conținutul de material reciclat, 
asigurând totodată performanța și siguranța 
produselor în cauză;

9. îndeamnă Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu și de 
carbon pentru fiecare categorie de produse 
și să introducă obiective specifice 
categoriilor de produse legate de conținutul 
de material reciclat și regenerabil, 
asigurând totodată performanța și siguranța 
produselor în cauză;

Or. en

Amendamentul 294
Sunčana Glavak

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse și să introducă 
obiective specifice categoriilor de produse 
legate de conținutul de material reciclat, 
asigurând totodată performanța și siguranța 
produselor în cauză;

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse și să introducă 
obiective specifice categoriilor de produse 
legate de conținutul de material reciclat, 
asigurând totodată performanța, 
durabilitatea, fiabilitatea și siguranța 
produselor în cauză;

Or. hr

Amendamentul 295
César Luena, Javi López, Marcos Ros Sempere, Nicolás González Casares, Cristina 
Maestre Martín De Almagro
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Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse și să introducă 
obiective specifice categoriilor de produse 
legate de conținutul de material reciclat, 
asigurând totodată performanța și siguranța 
produselor în cauză;

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse și să introducă 
obiective specifice categoriilor de produse 
legate de conținutul de material reciclat, 
asigurând totodată performanța, siguranța 
și proiectarea pentru procesul de reciclare 
a produselor în cauză;

Or. en

Amendamentul 296
Hildegard Bentele

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse și să 
introducă obiective specifice categoriilor 
de produse legate de conținutul de material 
reciclat, asigurând totodată performanța 
și siguranța produselor în cauză;

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse și invită 
Comisia să stabilească treptat cerințe 
specifice categoriilor de produse legate de 
conținutul de material reciclat în produsele 
din sectoarele cu factor de emisie de CO2 
mai mare;

Or. de

Amendamentul 297
Sylvia Limmer

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor și amprenta de mediu pentru 
fiecare categorie de produse și să introducă 
obiective specifice categoriilor de produse 
legate de conținutul de material reciclat, 
asigurând totodată performanța și siguranța 
produselor în cauză;

9. încurajează Comisia să propună 
obiective privind utilizarea eficientă a 
resurselor, și anume a materiilor prime, 
pentru fiecare categorie de produse și să 
introducă obiective specifice categoriilor 
de produse legate de conținutul de material 
reciclat, asigurând totodată performanța și 
siguranța produselor în cauză;

Or. de

Amendamentul 298
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. evidențiază cât de important este 
să se respingă orice propunere privind 
amânarea introducerii unor standarde 
mai stricte sau a respectării obligațiilor 
deja stabilite; consideră că orice 
propunere în acest sens trebuie examinată 
în mod critic, ținând seama nu numai de 
interesele comerciale ale întreprinderilor 
vizate, ci și de interesele generale ale 
societății, care vizează ocuparea deplină a 
forței de muncă și progresul social;

Or. en

Amendamentul 299
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. încurajează Comisia să adopte o 
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abordare bazată pe eficiența în ceea ce 
privește emisiile de carbon, pentru a se 
asigura că măsurile și cerințele privind 
circularitatea contribuie la reducerea 
conținutului de carbon încorporat al 
produselor;

Or. en

Amendamentul 300
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
César Luena, Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara 
Cerdas, Monika Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. îndeamnă Comisia să analizeze și 
să prezinte cerințe obligatorii pentru a 
spori sustenabilitatea serviciilor;

Or. en

Amendamentul 301
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
César Luena, Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Monika 
Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland, Sara Cerdas

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. subliniază că legislația referitoare 
la „un cadru de politică privind produsele 
sustenabile” ar trebui să fie susținută de 
un sistem robust și transparent de 
contabilizare a emisiilor de dioxid de 
carbon și a mediului, care să acționeze ca 
un catalizator pentru investițiile în 
produsele și procesele economiei 
circulare;
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Or. en

Amendamentul 302
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sprijină planul de introducere a 
pașapoartelor digitale pentru produse, 
pentru a ajuta întreprinderile și 
consumatorii să urmărească impactul pe 
care un produs îl are asupra mediului de-a 
lungul întregului lanț valoric;

10. sprijină planul de introducere a 
pașapoartelor digitale pentru produse; 
solicită Comisiei să propună pașapoarte 
digitale obligatorii pentru produse și 
materiale, care să conțină informații utile 
pentru consumatori și întreprinderi 
despre, printre altele, originea, 
durabilitatea, posibilitățile de reutilizare, 
reparare și demontare a produsului, 
modul în care va fi eliminat acesta în 
momentul scoaterii sale din uz, precum și 
despre compoziția și materialele și 
substanțele chimice utilizate, sursele 
acestora și impactul asupra mediului; 
încurajează planurile de gestionare a 
acestor date în mod transparent în bazele 
de date și în registrele de produse și 
materii din domeniul public;

Or. en

Amendamentul 303
Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sprijină planul de introducere a 
pașapoartelor digitale pentru produse, 
pentru a ajuta întreprinderile și 
consumatorii să urmărească impactul pe 
care un produs îl are asupra mediului de-a 
lungul întregului lanț valoric;

10. sprijină planul de introducere a 
pașapoartelor digitale pentru produse și 
invită Comisia să evalueze obiectivul, 
fezabilitatea și eficacitatea, pentru a ajuta 
întreprinderile și consumatorii să 
urmărească impactul pe care produsele îl 
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au asupra mediului de-a lungul întregului 
lanț valoric; subliniază că pașapoartele 
digitale ale produselor nu trebuie să 
conducă la sarcini birocratice 
suplimentare și că ele trebuie să fie 
compatibile cu alte instrumente digitale 
din cadrul pieței unice, cum ar fi viitorul 
„pașaport de renovare a clădirilor”;

Or. en

Amendamentul 304
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sprijină planul de introducere a 
pașapoartelor digitale pentru produse, 
pentru a ajuta întreprinderile și 
consumatorii să urmărească impactul pe 
care un produs îl are asupra mediului de-a 
lungul întregului lanț valoric;

10. sprijină planul de introducere a 
pașapoartelor digitale pentru produse, 
pentru a ajuta întreprinderile și 
consumatorii să urmărească impactul pe 
care un produs îl are asupra mediului de-a 
lungul întregului lanț valoric; constată că 
aceste instrumente vor fi eficiente numai 
dacă scopul lor este clar definit; 
subliniază că introducerea pașapoartelor 
digitale pentru produse trebuie realizată 
fără sarcini de reglementare nejustificate 
pentru întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 305
Christian Doleschal, Hildegard Bentele, Christine Schneider, Marlene Mortler, Jens 
Gieseke, Norbert Lins

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sprijină planul de introducere a 
pașapoartelor digitale pentru produse, 

10. sprijină planul de introducere a 
pașapoartelor digitale pentru produse, 
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pentru a ajuta întreprinderile și 
consumatorii să urmărească impactul pe 
care un produs îl are asupra mediului de-a 
lungul întregului lanț valoric;

pentru a ajuta întreprinderile și 
consumatorii să urmărească impactul pe 
care un produs îl are asupra mediului de-a 
lungul întregului lanț valoric; și invită 
Comisia să sprijine trasabilitatea lanțului 
de aprovizionare prin utilizarea de soluții 
digitale, cum ar fi codificarea unică, 
pentru a urmări produsele și materiile pe 
tot parcursul ciclului lor de viață;

Or. en

Amendamentul 306
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sprijină planul de introducere a 
pașapoartelor digitale pentru produse, 
pentru a ajuta întreprinderile și 
consumatorii să urmărească impactul pe 
care un produs îl are asupra mediului de-a 
lungul întregului lanț valoric;

10. sprijină planul de introducere a 
pașapoartelor digitale pentru produse, 
pentru a ajuta întreprinderile, autoritățile 
de supraveghere a pieței și consumatorii să 
urmărească impactul pe care un produs îl 
are asupra mediului de-a lungul întregului 
lanț valoric și să furnizeze informații 
referitoare la potențialul de reutilizare și 
reparare al acestuia, la disponibilitatea 
pieselor de schimb, la prezența unor 
materiale periculoase și la posibilitatea de 
reciclare a produsului;

Or. en

Amendamentul 307
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sprijină planul de introducere a 
pașapoartelor digitale pentru produse, 

10. sprijină planul de introducere a 
pașapoartelor digitale pentru produse, 
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pentru a ajuta întreprinderile și 
consumatorii să urmărească impactul pe 
care un produs îl are asupra mediului de-a 
lungul întregului lanț valoric;

pentru a ajuta întreprinderile și 
consumatorii să urmărească impactul pe 
care un produs îl are asupra mediului de-a 
lungul întregului lanț valoric; aceste 
pașapoarte digitale ar trebui să fie 
compatibile cu mecanismele de 
monitorizare existente și cu alte 
instrumente digitale relevante, de exemplu 
cu viitorul pașaport de renovare;

Or. en

Amendamentul 308
Anja Hazekamp, Mick Wallace

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sprijină planul de introducere a 
pașapoartelor digitale pentru produse, 
pentru a ajuta întreprinderile și 
consumatorii să urmărească impactul pe 
care un produs îl are asupra mediului de-a 
lungul întregului lanț valoric;

10. sprijină planul de introducere a 
pașapoartelor digitale pentru produse, 
pentru a ajuta întreprinderile și 
consumatorii să urmărească impactul pe 
care un produs îl are asupra mediului de-a 
lungul întregului lanț valoric, subliniază 
totuși că informațiile trebuie să fie 
disponibile pentru toți consumatorii, nu 
numai pentru cei care au competențe de 
utilizare a mijloacelor electronice;

Or. en

Amendamentul 309
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sprijină planul de introducere a 
pașapoartelor digitale pentru produse, 
pentru a ajuta întreprinderile și 
consumatorii să urmărească impactul pe 

10. sprijină planul de introducere a 
pașapoartelor digitale pentru produse, 
pentru a ajuta întreprinderile, autoritățile 
de supraveghere a pieței și consumatorii să 
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care un produs îl are asupra mediului de-a 
lungul întregului lanț valoric;

urmărească impactul pe care un produs îl 
are asupra mediului de-a lungul întregului 
lanț valoric și să furnizeze informații ușor 
accesibile referitoare la întreținerea, 
repararea, reutilizarea și reciclarea 
produsului;

Or. en

Amendamentul 310
Pascal Canfin, Catherine Chabaud

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sprijină planul de introducere a 
pașapoartelor digitale pentru produse, 
pentru a ajuta întreprinderile și 
consumatorii să urmărească impactul pe 
care un produs îl are asupra mediului de-a 
lungul întregului lanț valoric;

10. sprijină planul de introducere a 
pașapoartelor digitale pentru produse, 
pentru a ajuta întreprinderile, autoritățile 
de supraveghere a pieței și consumatorii să 
urmărească amprenta de carbon și 
impactul pe care un produs îl are asupra 
mediului de-a lungul întregului lanț 
valoric; invită Comisia să evalueze 
fezabilitatea unei etichete de 
reglementare;

Or. en

Amendamentul 311
Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sprijină planul de introducere a 
pașapoartelor digitale pentru produse, 
pentru a ajuta întreprinderile și 
consumatorii să urmărească impactul pe 
care un produs îl are asupra mediului de-a 
lungul întregului lanț valoric;

10. salută eforturile depuse de 
Comisie pentru o evaluare inițială a 
impactului referitoare la un cadru de 
politică privind produsele sustenabile, 
care va lua în considerare introducerea 
unor pașapoarte digitale pentru produse, 
pentru a ajuta întreprinderile și 
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consumatorii să urmărească impactul pe 
care un produs îl are asupra mediului de-a 
lungul întregului lanț valoric;

Or. en

Amendamentul 312
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sprijină planul de introducere a 
pașapoartelor digitale pentru produse, 
pentru a ajuta întreprinderile și 
consumatorii să urmărească impactul pe 
care un produs îl are asupra mediului de-a 
lungul întregului lanț valoric;

10. sprijină planul de introducere a 
pașapoartelor digitale pentru produse, 
pentru a ajuta întreprinderile și 
consumatorii să urmărească impactul pe 
care un produs îl are asupra mediului de-a 
lungul întregului lanț valoric și solicită 
interoperabilitatea acestor pașapoarte cu 
instrumentele informative existente, cum 
ar fi baza de date SCIP;

Or. en

Amendamentul 313
Agnès Evren

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sprijină planul de introducere a 
pașapoartelor digitale pentru produse, 
pentru a ajuta întreprinderile și 
consumatorii să urmărească impactul pe 
care un produs îl are asupra mediului de-a 
lungul întregului lanț valoric;

10. sprijină planul de introducere a 
pașapoartelor digitale pentru produse, 
pentru a ajuta întreprinderile și 
consumatorii să urmărească impactul pe 
care un produs îl are asupra mediului de-a 
lungul întregului lanț valoric, în special în 
ceea ce privește amprenta de carbon, 
precum și impactul acestuia asupra 
biodiversității;
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Or. fr

Amendamentul 314
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sprijină planul de introducere a 
pașapoartelor digitale pentru produse, 
pentru a ajuta întreprinderile și 
consumatorii să urmărească impactul pe 
care un produs îl are asupra mediului de-a 
lungul întregului lanț valoric;

10. sprijină planul de introducere a 
pașapoartelor digitale pentru produse, 
pentru a ajuta întreprinderile, autoritățile 
de supraveghere a pieței și consumatorii să 
urmărească impactul pe care un produs îl 
are asupra mediului de-a lungul întregului 
lanț valoric;

Or. en

Amendamentul 315
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
César Luena, Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara 
Cerdas, Monika Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sprijină planul de introducere a 
pașapoartelor digitale pentru produse, 
pentru a ajuta întreprinderile și 
consumatorii să urmărească impactul pe 
care un produs îl are asupra mediului de-a 
lungul întregului lanț valoric;

10. sprijină planul de introducere a 
pașapoartelor digitale pentru produse, 
pentru a ajuta întreprinderile și 
consumatorii să urmărească impactul pe 
care un produs îl are asupra climei, a 
mediului și a societății de-a lungul 
întregului lanț valoric;

Or. en

Amendamentul 316
Nathalie Colin-Oesterlé



PE657.318v01-00 150/236 AM\1213135RO.docx

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază rolul esențial pe care îl 
pot juca consumatorii în reducerea 
volumului de deșeuri nereciclabile, atunci 
când dispun de informații suficiente și 
corecte, și invită Comisia să pună în 
aplicare toate măsurile în materie de 
informare sau de etichetare care 
încurajează un comportament responsabil 
în materie de consum;

Or. fr

Amendamentul 317
Mohammed Chahim, Sara Cerdas, Monika Beňová, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia să dezvolte 
pașapoarte digitale pentru produse cu 
scopul de a sistematiza urmărirea 
acestora. Obiectivul ar trebui să fie acela 
de a oferi guvernelor, producătorilor, 
comercianților, distribuitorilor, 
consumatorilor, magazinelor de reparații 
și operatorilor de deșeuri informațiile de 
care au nevoie pentru dezvoltarea, 
producția, utilizarea, reciclarea și 
eliminarea sustenabile ale produselor;

Or. en

Amendamentul 318
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că, în special în cazul 
microîntreprinderilor și al IMM-urilor, 
este nevoie de un grad de flexibilitate 
fundamentat pe o autoanaliză bazată pe 
risc a operațiunilor întreprinderilor în 
schimbul și în comunicarea privind 
impactul asupra sustenabilității de-a 
lungul lanțurilor de aprovizionare, cu 
scopul de a evita oboseala în urma 
auditurilor numeroase și abundența de 
informații inutile;

Or. en

Amendamentul 319
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cicluri de materiale netoxice
10a. subliniază obiectivul de a realiza 
cicluri de materiale netoxice, pornind de 
la și făcând tranziția către substanțe 
chimice sigure, sustenabile și circulare 
din faza de proiectare și reiterează 
pozițiile adoptate în Rezoluția sa 
referitoare la Strategia pentru 
promovarea sustenabilității în domeniul 
substanțelor chimice;
a. reiterează necesitatea unei metodologii 
care să ia în considerare efectele 
combinate ale substanțelor chimice, cum 
ar fi, de exemplu, un factor de evaluare a 
amestecului, și să adapteze cerințele 
legale pentru a aborda efectele respective;
b. solicită Comisiei să definească 
conceptul și criteriile pentru „utilizarea 
critică” a substanțelor chimice 
periculoase și a substanțelor nocive și să 
permită utilizarea substanțelor chimice 
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periculoase și a substanțelor nocive 
numai pentru utilizările critice respective; 
consideră că conceptul ar trebui să țină 
seama de sănătatea umană, de calitatea 
vieții și de nevoile sociale imperative;
c. consideră că perturbatorii endocrini ar 
trebui să fie eliminați treptat din ciclurile 
de materiale circulare pentru protecția 
sănătății umane și a mediului, solicită o 
mai bună utilizare a cadrului legal 
existent în acest scop și a propunerilor 
legislative, după caz;
d. subliniază că produsele importate 
trebuie să respecte aceleași standarde și 
că trebuie asigurate condiții de 
concurență echitabile prin acțiuni 
eficiente, inclusiv urmărirea substanțelor 
chimice periculoase și a substanțelor 
nocive din produse și consolidarea 
capacității de a încuraja acțiuni 
armonizate de aplicare;

Or. en

Amendamentul 320
Anja Hazekamp, Mick Wallace

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază obiectivul de a realiza 
cicluri de materiale netoxice și reiterează 
pozițiile adoptate în Rezoluția sa 
referitoare la strategia pentru promovarea 
sustenabilității în domeniul substanțelor 
chimice;

11. subliniază obiectivul de a realiza 
cicluri de materiale netoxice și reiterează 
pozițiile adoptate în Rezoluția sa 
referitoare la strategia pentru promovarea 
sustenabilității în domeniul substanțelor 
chimice, este extrem de preocupat de 
propunerea formulată de Comisie în 
Strategia pentru promovarea 
sustenabilității în domeniul substanțelor 
chimice prin care aceasta continuă să 
permită existența unor substanțe 
periculoase în materialele reciclate, 
reamintește poziția adoptată de Parlament 
în obiecția față de conținutul de plumb 
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din PVC-ul reciclat (P9_TA (2020)0030);

Or. en

Amendamentul 321
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază obiectivul de a realiza 
cicluri de materiale netoxice și reiterează 
pozițiile adoptate în Rezoluția sa 
referitoare la strategia pentru promovarea 
sustenabilității în domeniul substanțelor 
chimice;

11. subliniază obiectivul de a realiza 
cicluri de materiale netoxice și reiterează 
pozițiile adoptate în Rezoluția sa 
referitoare la strategia pentru promovarea 
sustenabilității în domeniul substanțelor 
chimice; subliniază că eliminarea 
substanțelor chimice toxice, pentru care 
alternative mai sigure există deja sau sunt 
pe cale de a fi dezvoltate în concordanță 
cu legislația privind substanțele chimice, 
joacă un rol esențial în crearea economiei 
circulare;

Or. el

Amendamentul 322
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază obiectivul de a realiza 
cicluri de materiale netoxice și reiterează 
pozițiile adoptate în Rezoluția sa 
referitoare la strategia pentru promovarea 
sustenabilității în domeniul substanțelor 
chimice;

11. subliniază obiectivul de a realiza 
cicluri de materiale netoxice și reiterează 
pozițiile adoptate în Rezoluția sa 
referitoare la strategia pentru promovarea 
sustenabilității în domeniul substanțelor 
chimice; insistă asupra unor acțiuni 
rapide în contextul Strategiei pentru 
promovarea sustenabilității în domeniul 
substanțelor chimice, deoarece acestea 
sunt vitale pentru facilitarea economiei 
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circulare și gestionarea interfeței dintre 
legile privind substanțele chimice, 
produsele și deșeurile;

Or. en

Amendamentul 323
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază obiectivul de a realiza 
cicluri de materiale netoxice și reiterează 
pozițiile adoptate în Rezoluția sa 
referitoare la strategia pentru promovarea 
sustenabilității în domeniul substanțelor 
chimice;

11. subliniază importanța-cheie a 
eliminării treptate a tuturor substanțelor 
problematice și a realizării unor cicluri de 
materiale netoxice pentru succesul 
economiei circulare și reiterează pozițiile 
adoptate în Rezoluția sa referitoare la 
strategia pentru promovarea sustenabilității 
în domeniul substanțelor chimice și în 
Rezoluția sa referitoare la interfața dintre 
legile privind substanțele chimice, 
produsele și deșeurile;

Or. en

Amendamentul 324
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază obiectivul de a realiza 
cicluri de materiale netoxice și reiterează 
pozițiile adoptate în Rezoluția sa 
referitoare la strategia pentru promovarea 
sustenabilității în domeniul substanțelor 
chimice;

11. subliniază că dezvoltarea unei piețe 
unice sustenabile trebuie să se bazeze pe 
crearea unei economii circulare netoxice 
și a unui mediu în care substanțele 
periculoase să nu fie utilizate sau 
reciclate și reiterează pozițiile adoptate în 
Rezoluția sa referitoare la strategia pentru 
promovarea sustenabilității în domeniul 



AM\1213135RO.docx 155/236 PE657.318v01-00

RO

substanțelor chimice;

Or. en

Amendamentul 325
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază obiectivul de a realiza 
cicluri de materiale netoxice și reiterează 
pozițiile adoptate în Rezoluția sa 
referitoare la strategia pentru promovarea 
sustenabilității în domeniul substanțelor 
chimice;

11. subliniază obiectivul de a realiza 
cicluri de materiale netoxice și reiterează 
pozițiile adoptate în Rezoluția sa 
referitoare la strategia pentru promovarea 
sustenabilității în domeniul substanțelor 
chimice; constată că termeni precum 
„netoxic” trebuie să fie clar definiți în 
conformitate cu criteriile specificate;

Or. en

Amendamentul 326
Marek Paweł Balt

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază obiectivul de a realiza 
cicluri de materiale netoxice și reiterează 
pozițiile adoptate în Rezoluția sa 
referitoare la strategia pentru promovarea 
sustenabilității în domeniul substanțelor 
chimice;

11. subliniază obiectivul de a avansa în 
direcția unor cicluri de materiale netoxice 
în cadrul cărora substanțele problematice 
sunt reduse la minimum sau utilizate și 
reciclate în condiții de siguranță și 
reiterează pozițiile adoptate în Rezoluția sa 
referitoare la strategia pentru promovarea 
sustenabilității în domeniul substanțelor 
chimice;

Or. en
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Amendamentul 327
Sylvia Limmer

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază obiectivul de a realiza 
cicluri de materiale netoxice și reiterează 
pozițiile adoptate în Rezoluția sa 
referitoare la strategia pentru promovarea 
sustenabilității în domeniul substanțelor 
chimice;

11. subliniază obiectivul de a realiza 
cicluri de materiale cât mai puțin 
poluante;

Or. de

Amendamentul 328
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază obiectivul de a realiza 
cicluri de materiale netoxice și reiterează 
pozițiile adoptate în Rezoluția sa 
referitoare la strategia pentru promovarea 
sustenabilității în domeniul substanțelor 
chimice;

11. subliniază obiectivul de a realiza 
cicluri de materiale netoxice în care 
substanțele problematice sunt utilizate și 
reciclate în siguranță și reiterează pozițiile 
adoptate în Rezoluția sa referitoare la 
strategia pentru promovarea sustenabilității 
în domeniul substanțelor chimice;

Or. en

Amendamentul 329
Martin Hojsík, Catherine Chabaud

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază obiectivul de a realiza 
cicluri de materiale netoxice și reiterează 

11. subliniază obiectivul de a realiza 
cicluri de materiale netoxice și reparatorii 
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pozițiile adoptate în Rezoluția sa 
referitoare la strategia pentru promovarea 
sustenabilității în domeniul substanțelor 
chimice;

și reiterează pozițiile adoptate în Rezoluția 
sa referitoare la strategia pentru 
promovarea sustenabilității în domeniul 
substanțelor chimice;

Or. en

Amendamentul 330
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că informațiile privind 
substanțele chimice periculoase și 
substanțele nocive de-a lungul lanțului 
valoric reprezintă o condiție prealabilă 
pentru realizarea circularității și a 
ciclurilor de materiale netoxice;

Or. en

Amendamentul 331
Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. salută Strategia pentru 
promovarea sustenabilității în domeniul 
substanțelor chimice. Către un mediu fără 
substanțe toxice1a și angajamentele sale 
față de tranziția la substanțe sigure și 
sustenabile încă din faza de proiectare și 
față de ierarhia în vederea unui mediu 
fără substanțe toxice în ceea ce privește 
gestionarea substanțelor chimice;
__________________
1a Strategia pentru promovarea 
sustenabilității în domeniul substanțelor 
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chimice. Către un mediu fără substanțe 
toxice, din 14 octombrie 2020 
(COM(2020)0667).

Or. en

Amendamentul 332
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. invită Comisia să inițieze un dialog 
la nivel de politici privind rolul 
substanțelor chimice în economia 
circulară; 

Or. en

Amendamentul 333
Maria Arena

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. consideră că, pentru a realiza 
cicluri de materiale netoxice, este esențial 
să se creeze piețe secundare sustenabile și 
sigure ale materiilor prime; în acest scop, 
își exprimă sprijinul ferm pentru baza de 
date SCIP; subliniază că aceasta va fi un 
instrument adecvat pentru identificarea și 
urmărirea substanțelor foarte 
problematice din articole și materiale pe 
tot parcursul ciclului lor de viață;

Or. en
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Amendamentul 334
Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază importanța planului de 
acțiune privind economia circulară în 
asigurarea unui mediu netoxic pentru 
cetățenii europeni și subliniază 
importanța acestuia pentru eforturile de 
eliminare treptată a substanțelor 
periculoase de-a lungul întregului lanț 
valoric al produselor și materiilor;

Or. en

Amendamentul 335
Maria Arena

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. invită Comisia să extindă rapid 
domeniul de aplicare al bazei de date 
SCIP la toate substanțele problematice;

Or. en

Amendamentul 336
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului și invită Comisia să facă 

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate, mai armonizate și 
mai precise cu privire la impactul 
produselor și serviciilor asupra mediului și 
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propuneri privind justificarea mențiunilor 
ecologice, prin metode de calcul solide și 
armonizate;

asupra climei, durata de viață 
preconizată, potențialul de reparare, 
disponibilitatea și costurile pieselor de 
schimb, precum și disponibilitatea 
actualizărilor de software ale produselor 
și serviciilor asupra mediului și invită 
Comisia să facă propuneri privind 
justificarea mențiunilor ecologice, prin 
metode de calcul solide și armonizate de-a 
lungul întregului lanț valoric, bazat pe 
indicatori armonizați și pe evaluarea 
ciclului de viață, inclusiv descrieri ale 
modului în care au fost luate în 
considerare prevenirea deșeurilor, 
evitarea substanțelor nocive, asigurarea 
durabilității și a longevității produsului, 
precum și proiectarea pentru a fi 
reparabile și evitarea utilizării excesive a 
materialelor;

Or. en

Amendamentul 337
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului și invită Comisia să facă 
propuneri privind justificarea mențiunilor 
ecologice, prin metode de calcul solide și 
armonizate;

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului și invită Comisia să facă 
propuneri privind justificarea mențiunilor 
ecologice, prin metode de calcul solide și 
armonizate; consideră că, oferind 
consumatorilor transparență și orientare 
prin intermediul unor informații precise și 
responsabile și al etichetării ecologice, 
consumatorii vor avea o încredere sporită 
în produse și piețe, ceea ce va conduce, în 
cele din urmă, la un consum sustenabil;

Or. en
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Amendamentul 338
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Ulrike Müller, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Linea Søgaard-Lidell, 
Frédérique Ries, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului și invită Comisia să facă 
propuneri privind justificarea mențiunilor 
ecologice, prin metode de calcul solide și 
armonizate;

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului și susține cu fermitate 
intenția Comisiei de a face propuneri 
privind justificarea mențiunilor ecologice, 
prin criterii solide și armonizate privind 
amprenta de mediu; solicită Comisiei să 
susțină dezvoltarea unor instrumente 
digitale de informare a consumatorilor ca 
oportunitate de capacitare a 
consumatorilor în era digitală;

Or. en

Amendamentul 339
Agnès Evren

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului și invită Comisia să facă 
propuneri privind justificarea mențiunilor 
ecologice, prin metode de calcul solide și 
armonizate;

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului și invită Comisia să facă 
propuneri privind justificarea mențiunilor 
și a etichetelor de mediu, prin metode de 
calcul solide și armonizate, care ar trebui 
să poată fi înțelese de majoritatea 
persoanelor, atât în relațiile dintre 
întreprinderi, cât și în relațiile dintre 
întreprinderi și consumatori;

Or. fr



PE657.318v01-00 162/236 AM\1213135RO.docx

RO

Amendamentul 340
Hildegard Bentele

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului și invită Comisia să facă 
propuneri privind justificarea mențiunilor 
ecologice, prin metode de calcul solide și 
armonizate;

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului, prin introducerea 
etichetării obligatorii a potențialului de 
reciclare și a conținutului de materiale 
reciclate în produse și ambalaje specifice; 
invită Comisia să facă propuneri privind 
justificarea mențiunilor ecologice, prin 
metode de calcul solide și armonizate;

Or. de

Amendamentul 341
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului și invită Comisia să facă 
propuneri privind justificarea mențiunilor 
ecologice, prin metode de calcul solide și 
armonizate;

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului și invită Comisia să facă 
propuneri privind justificarea mențiunilor 
ecologice, prin metode de calcul solide și 
armonizate; constată că în unele state 
membre sunt deja în vigoare sisteme bine 
consacrate și funcționale de etichetare a 
anumitor produse;

Or. en
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Amendamentul 342
Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului și invită Comisia să facă 
propuneri privind justificarea mențiunilor 
ecologice, prin metode de calcul solide și 
armonizate;

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului și invită Comisia să facă 
propuneri privind justificarea mențiunilor 
ecologice, prin metode de calcul solide și 
armonizate, și să analizeze fezabilitatea 
unei etichete reglementate privind 
amprenta de carbon a produselor;

Or. fr

Amendamentul 343
Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului și invită Comisia să facă 
propuneri privind justificarea mențiunilor 
ecologice, prin metode de calcul solide și 
armonizate;

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului, care ar ajuta la 
combaterea dezinformării ecologice și a 
obsolescenței premature, și invită Comisia 
să facă propuneri privind justificarea 
mențiunilor ecologice, prin metode de 
calcul solide și armonizate;

Or. en

Amendamentul 344
Stanislav Polčák

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului și invită Comisia să facă 
propuneri privind justificarea mențiunilor 
ecologice, prin metode de calcul solide și 
armonizate;

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului, care să fie furnizate 
publicului larg într-un format ușor de 
înțeles și accesibil, și invită Comisia să 
facă propuneri privind justificarea 
mențiunilor ecologice, prin metode de 
calcul solide și armonizate; 

Or. cs

Amendamentul 345
Anja Hazekamp, Mick Wallace

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului și invită Comisia să facă 
propuneri privind justificarea mențiunilor 
ecologice, prin metode de calcul solide și 
armonizate;

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului și invită Comisia să facă 
propuneri privind justificarea mențiunilor 
ecologice, prin metode de calcul solide și 
armonizate, audituri și inspecții 
independente și mecanisme de 
conformitate;

Or. en

Amendamentul 346
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
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privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului și invită Comisia să facă 
propuneri privind justificarea mențiunilor 
ecologice, prin metode de calcul solide și 
armonizate;

privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului, precum și la conținutul 
de materiale reciclate și de carbon din 
surse regenerabile al acestora, și invită 
Comisia să facă propuneri privind 
justificarea mențiunilor ecologice, prin 
metode de calcul solide și armonizate;

Or. en

Amendamentul 347
Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Nicolae Ștefănuță

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului și invită Comisia să facă 
propuneri privind justificarea mențiunilor 
ecologice, prin metode de calcul solide și 
armonizate;

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului asociate cu toate etapele 
ciclului de viață al unui produs și invită 
Comisia să facă propuneri privind 
justificarea mențiunilor ecologice, prin 
metode de calcul solide și armonizate;

Or. en

Amendamentul 348
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului și invită Comisia să facă 
propuneri privind justificarea mențiunilor 
ecologice, prin metode de calcul solide și 
armonizate;

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului și a climei și invită 
Comisia să reglementeze mențiunile 
ecologice printr-un proces de aprobare 
prealabilă bazat pe monitorizări, verificări 
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și raportări solide și armonizate;

Or. en

Amendamentul 349
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului și invită Comisia să facă 
propuneri privind justificarea mențiunilor 
ecologice, prin metode de calcul solide și 
armonizate;

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului și invită Comisia să facă 
propuneri privind justificarea mențiunilor 
ecologice, printr-un proces de aprobare 
prealabilă bazat pe metode de calcul solide 
și armonizate;

Or. en

Amendamentul 350
Edina Tóth

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului și invită Comisia să facă 
propuneri privind justificarea mențiunilor 
ecologice, prin metode de calcul solide și 
armonizate;

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului și invită Comisia să facă 
propuneri privind justificarea mențiunilor 
ecologice, prin etichetare solidă și 
armonizată bazată pe metode de calcul;

Or. en

Amendamentul 351
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului și invită Comisia să facă 
propuneri privind justificarea mențiunilor 
ecologice, prin metode de calcul solide și 
armonizate;

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului și invită Comisia să facă 
propuneri privind reglementarea 
mențiunilor ecologice, prin metode de 
calcul și sisteme de etichetare solide și 
armonizate;

Or. en

Amendamentul 352
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului și invită Comisia să facă 
propuneri privind justificarea mențiunilor 
ecologice, prin metode de calcul solide și 
armonizate;

12. subliniază dreptul consumatorilor la 
informații mai detaliate și mai precise cu 
privire la impactul produselor și serviciilor 
asupra mediului și invită Comisia să facă 
propuneri privind justificarea mențiunilor 
ecologice, prin metode de calcul solide, 
armonizate și îmbunătățite;

Or. en

Amendamentul 353
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază că toți consumatorii ar 
trebui să aibă dreptul la produse sigure, 
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care nu dăunează mediului sau sănătății 
umane; 

Or. en

Amendamentul 354
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază necesitatea de a 
consolida eticheta ecologică a UE ca 
reper pentru excelența ecologică, prin 
creșterea gradului de conștientizare și 
recunoaștere a pieței, extinderea schemei 
la produse mai relevante și facilitarea 
utilizării acesteia în achiziții; CEAP ar 
trebui să includă căutarea unui echilibru 
între sensibilizarea consumatorilor și 
opțiunea de editare prin viitoarea sa 
politică privind produsele și prin 
utilizarea unor instrumente economice 
precum impozitarea și achizițiile publice;

Or. en

Amendamentul 355
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră că ar trebui stabilit un 
sistem nou de etichetare pentru economia 
circulară bazat pe standarde și criterii noi 
de mediu pentru materiale care să țină 
seama de potențialul acestor materiale de 
a fi reintroduse în lanțul valoric;

Or. en
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Amendamentul 356
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Pascal Canfin, Karin Karlsbro, Ulrike Müller, 
Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. evidențiază faptul că informarea 
consumatorilor ar trebui să îi determine 
pe aceștia să conștientizeze și să cunoască 
conceptul de „răspundere a 
consumatorului”, modul în care 
comportamentul lor de consum joacă un 
rol într-o economie circulară de succes și 
modul în care comportamentul și 
obiceiurile lor de consum au un efect 
asupra mecanismului de cerere și ofertă 
din lanțul valoric;

Or. en

Amendamentul 357
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
César Luena, Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara 
Cerdas, Monika Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază necesitatea de a 
consolida eticheta ecologică a UE ca 
reper pentru sustenabilitate ecologică, 
prin creșterea gradului de conștientizare 
și recunoaștere a pieței, stabilirea unor 
standarde cuprinzătoare, extinderea 
sistemului la produse relevante și 
facilitarea utilizării acesteia în achiziții;

Or. en
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Amendamentul 358
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Catherine Chabaud, Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază necesitatea de a 
consolida eticheta ecologică a UE ca 
reper pentru criteriile echivalente de 
eficiență ridicată a utilizării resurselor, 
prin creșterea gradului de conștientizare 
și recunoaștere a pieței, precum și prin 
potențialul de extindere a sistemului la 
mai multe produse și servicii relevante 
pentru consumatori și achizitori;

Or. en

Amendamentul 359
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. recunoaște limitările practice, 
metodologice, legate de date și alte 
limitări ale calculului amprentei de mediu 
și invită Comisia să reflecte aceste limitări 
pentru a nu crea sarcini excesive asupra 
întreprinderilor și pentru a nu induce în 
eroare consumatorii;

Or. en

Amendamentul 360
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. subliniază necesitatea de a 
consolida eticheta ecologică a UE ca 
reper pentru excelență ecologică, prin 
creșterea gradului de conștientizare și 
recunoaștere a pieței, extinderea 
sistemului la mai multe produse și servicii 
relevante pentru consumatori și achizitori 
și facilitarea utilizării acesteia în achiziții;

Or. en

Amendamentul 361
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. invită Comisia să elimine treptat 
produsele ineficiente, toxice, inutile sau 
poluante de pe piața UE și să 
reglementeze comercializarea mențiunilor 
„ecologic” pentru a proteja consumatorii 
de dezinformarea ecologică;

Or. en

Amendamentul 362
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 12 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12c. subliniază necesitatea de a 
consolida eticheta ecologică a UE ca 
reper pentru excelență ecologică, prin 
creșterea gradului de conștientizare și 
recunoaștere a pieței, extinderea 
sistemului la produse și servicii mai 
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relevante și facilitarea utilizării acesteia 
în achiziții;

Or. en

Amendamentul 363
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 12 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12d. invită Comisia să impună ca 
obligație etichetarea de mediu pentru 
toate produsele fabricate și pentru 
ambalajul acestora, inclusiv pentru 
nivelul de reciclare a produsului și a 
ambalajului acestuia;

Or. en

Amendamentul 364
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină inițiativele planificate de 
creștere a duratei de viață și a posibilităților 
de reparare ale produselor, în conformitate 
cu ierarhia deșeurilor, consolidând, în 
același timp, drepturile consumatorilor; 
salută, prin urmare, inițiativa planificată 
privind „dreptul la reparare”;

13. sprijină inițiativele planificate de 
creștere a duratei de viață și a posibilităților 
de reparare ale produselor, în conformitate 
cu ierarhia deșeurilor, consolidând, în 
același timp, drepturile consumatorilor, 
inclusiv reducerea obsolescenței 
programelor software și prevenirea 
practicilor comerciale care limitează 
durata de viață a produselor sau 
viabilitatea serviciilor de reparații; salută, 
prin urmare, inițiativa planificată privind 
„dreptul la reparare”; solicită ca „dreptul 
la reparare” să includă o garanție a 
accesului deschis și nelimitat la informații 
despre reparații, întreținere și piese, 
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precum și accesul deschis și nelimitat la 
piese accesibile, manuale de reparații, 
programe software și actualizări de 
securitate pentru consumatori;

Or. en

Amendamentul 365
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină inițiativele planificate de 
creștere a duratei de viață și a posibilităților 
de reparare ale produselor, în conformitate 
cu ierarhia deșeurilor, consolidând, în 
același timp, drepturile consumatorilor; 
salută, prin urmare, inițiativa planificată 
privind „dreptul la reparare”;

13. sprijină inițiativele planificate de 
creștere a duratei de viață și a posibilităților 
de reparare ale produselor, în conformitate 
cu ierarhia deșeurilor, consolidând, în 
același timp, sănătatea și siguranța 
lucrătorilor și drepturile consumatorilor pe 
piețele B2C și B2B deopotrivă; salută, prin 
urmare, inițiativa planificată privind 
„dreptul la reparare” pentru a înființa o 
piață deschisă care să extindă ciclul de 
viață al produselor și al programelor 
software, subliniază că este nevoie de 
îmbunătățirea proiectării produsului, de 
asigurarea disponibilității și a 
accesibilității pieselor de schimb, de 
asigurarea accesului liber la informațiile 
despre reparații, de reducerea 
obsolescenței programelor software și de 
prevenirea practicilor comerciale care 
limitează durata de viață a produselor sau 
viabilitatea serviciilor de reparații;

Or. en

Amendamentul 366
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină inițiativele planificate de 
creștere a duratei de viață și a posibilităților 
de reparare ale produselor, în conformitate 
cu ierarhia deșeurilor, consolidând, în 
același timp, drepturile consumatorilor; 
salută, prin urmare, inițiativa planificată 
privind „dreptul la reparare”;

13. sprijină inițiativele planificate de 
creștere a duratei de viață și a posibilităților 
de reparare ale produselor, în conformitate 
cu ierarhia deșeurilor, consolidând, în 
același timp, drepturile consumatorilor; 
salută, prin urmare, inițiativa planificată 
privind „dreptul la reparare”; subliniază că 
inițiativele în cauză trebuie să se 
concentreze pe îmbunătățirea proiectării 
produselor, pe asigurarea disponibilității 
și a accesibilității pieselor de schimb, pe 
asigurarea accesului liber la informațiile 
despre reparații, pe asigurarea faptului că 
produsele pot fi reparate de reparatori 
profesioniști independenți și pe prevenirea 
practicilor comerciale care limitează 
durata de viață a produselor sau 
viabilitatea serviciilor de reparații;

Or. en

Amendamentul 367
Anja Hazekamp, Mick Wallace

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină inițiativele planificate de 
creștere a duratei de viață și a posibilităților 
de reparare ale produselor, în conformitate 
cu ierarhia deșeurilor, consolidând, în 
același timp, drepturile consumatorilor; 
salută, prin urmare, inițiativa planificată 
privind „dreptul la reparare”;

13. sprijină inițiativele planificate de 
creștere a duratei de viață și a posibilităților 
de reparare ale produselor, în conformitate 
cu ierarhia deșeurilor, consolidând, în 
același timp, drepturile consumatorilor; 
salută, prin urmare, inițiativa planificată 
privind „dreptul la reparare”; își reiterează 
apelul potrivit căruia dreptul la reparare 
și sprijinul continuu pentru serviciile TI 
sunt imperative pentru a realiza un 
consum sustenabil și ar trebui să fie 
consacrate în legislația UE, invită 
Comisia să prezinte o propunere 
legislativă pentru a realiza acest lucru în 
2021; subliniază că dreptul la reparare ar 
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trebui inclus și în acordurile de liber 
schimb;

Or. en

Amendamentul 368
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
César Luena, Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara 
Cerdas, Monika Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină inițiativele planificate de 
creștere a duratei de viață și a posibilităților 
de reparare ale produselor, în conformitate 
cu ierarhia deșeurilor, consolidând, în 
același timp, drepturile consumatorilor; 
salută, prin urmare, inițiativa planificată 
privind „dreptul la reparare”;

13. sprijină inițiativele planificate de 
creștere a duratei de viață și a posibilităților 
de reparare ale produselor, în conformitate 
cu ierarhia deșeurilor, consolidând, în 
același timp, drepturile consumatorilor; 
salută cu fermitate, prin urmare, inițiativa 
planificată privind „dreptul la reparare” 
care ar trebui să acopere cel puțin accesul 
la informații cuprinzătoare și la servicii 
de reparații la prețuri accesibile și să 
crească durata drepturilor de garanție 
pentru produse; invită Comisia să 
abordeze în mod eficient obsolescența 
programată;

Or. en

Amendamentul 369
Ulrike Müller, Ondřej Knotek, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină inițiativele planificate de 
creștere a duratei de viață și a posibilităților 
de reparare ale produselor, în conformitate 
cu ierarhia deșeurilor, consolidând, în 
același timp, drepturile consumatorilor; 

13. sprijină inițiativele planificate de 
creștere a duratei de viață și a posibilităților 
de reparare ale produselor, în conformitate 
cu ierarhia deșeurilor, consolidând, în 
același timp, drepturile consumatorilor; 
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salută, prin urmare, inițiativa planificată 
privind „dreptul la reparare”;

salută, prin urmare, inițiativa planificată 
privind „dreptul la reparare” acolo unde 
este fezabil din punct de vedere economic 
și tehnic; subliniază că acest principiu nu 
ar trebui să conducă la o interdicție 
faptică, de exemplu, a dispozitivelor 
extrem de portabile în cazul cărora 
existența unor restricții precum 
dimensiunea impun limitări de proiectare;

Or. en

Amendamentul 370
Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină inițiativele planificate de 
creștere a duratei de viață și a posibilităților 
de reparare ale produselor, în conformitate 
cu ierarhia deșeurilor, consolidând, în 
același timp, drepturile consumatorilor; 
salută, prin urmare, inițiativa planificată 
privind „dreptul la reparare”;

13. sprijină inițiativele planificate de 
creștere a duratei de viață și a posibilităților 
de reparare ale produselor, în conformitate 
cu ierarhia deșeurilor, consolidând, în 
același timp, drepturile consumatorilor; 
salută, prin urmare, inițiativa planificată 
privind „dreptul la reparare”; constată, în 
plus, că sectorul serviciilor de reparații și 
întreținere are un potențial imens de a 
genera oportunități de locuri de muncă, 
iar dezvoltarea acestuia trebuie, de 
asemenea, sprijinită;

Or. en

Amendamentul 371
Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină inițiativele planificate de 
creștere a duratei de viață și a posibilităților 

13. sprijină inițiativele planificate de 
creștere a duratei de viață și a posibilităților 
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de reparare ale produselor, în conformitate 
cu ierarhia deșeurilor, consolidând, în 
același timp, drepturile consumatorilor; 
salută, prin urmare, inițiativa planificată 
privind „dreptul la reparare”;

de reparare ale produselor, în conformitate 
cu ierarhia deșeurilor, consolidând, în 
același timp, drepturile consumatorilor; 
salută, prin urmare, inițiativa planificată 
privind „dreptul la reparare”; invită 
Comisia să propună un sistem de 
informare obligatoriu cu privire la 
produsele electrice și electronice și la 
posibilitățile de reparare a acestora;

Or. fr

Amendamentul 372
Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină inițiativele planificate de 
creștere a duratei de viață și a posibilităților 
de reparare ale produselor, în conformitate 
cu ierarhia deșeurilor, consolidând, în 
același timp, drepturile consumatorilor; 
salută, prin urmare, inițiativa planificată 
privind „dreptul la reparare”;

13. sprijină inițiativele planificate de 
creștere a duratei de viață și a posibilităților 
de reparare ale produselor, în conformitate 
cu ierarhia deșeurilor, consolidând, în 
același timp, drepturile consumatorilor; 
subliniază că este obligatoriu ca măsurile 
viitoare să se concentreze intens pe 
eficiența din punctul de vedere al 
costurilor și să fie proporționale și 
fezabile, fără a submina nivelul de 
concurență de pe piața unică;

Or. en

Amendamentul 373
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină inițiativele planificate de 
creștere a duratei de viață și a posibilităților 
de reparare ale produselor, în conformitate 

13. sprijină inițiativele planificate de 
creștere a duratei de viață și a posibilităților 
de reparare ale produselor, în conformitate 
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cu ierarhia deșeurilor, consolidând, în 
același timp, drepturile consumatorilor; 
salută, prin urmare, inițiativa planificată 
privind „dreptul la reparare”;

cu principiul prevenirii generării de 
deșeuri din ierarhia deșeurilor, 
consolidând, în același timp, drepturile 
consumatorilor; salută, prin urmare, 
inițiativa planificată privind „dreptul la 
reparare”;

Or. en

Amendamentul 374
César Luena, Javi López, Marcos Ros Sempere, Nicolás González Casares, Cristina 
Maestre Martín De Almagro

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină inițiativele planificate de 
creștere a duratei de viață și a posibilităților 
de reparare ale produselor, în conformitate 
cu ierarhia deșeurilor, consolidând, în 
același timp, drepturile consumatorilor; 
salută, prin urmare, inițiativa planificată 
privind „dreptul la reparare”;

13. sprijină inițiativele planificate de 
creștere a duratei de viață și a posibilităților 
de reparare ale produselor, în conformitate 
cu ierarhia deșeurilor, consolidând, în 
același timp, drepturile consumatorilor pe 
piețele B2C și B2B deopotrivă; salută, prin 
urmare, inițiativa planificată privind 
„dreptul la reparare”;

Or. en

Amendamentul 375
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină inițiativele planificate de 
creștere a duratei de viață și a posibilităților 
de reparare ale produselor, în conformitate 
cu ierarhia deșeurilor, consolidând, în 
același timp, drepturile consumatorilor; 
salută, prin urmare, inițiativa planificată 
privind „dreptul la reparare”;

13. sprijină inițiativele planificate de 
creștere a duratei de viață și a posibilităților 
de reparare ale produselor, în conformitate 
cu ierarhia deșeurilor, consolidând, în 
același timp, drepturile consumatorilor; 
salută, prin urmare, inițiativa planificată 
privind „dreptul condiționat la reparare”;
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Or. en

Amendamentul 376
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Martin Hojsík, Ondřej Knotek

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia să garanteze, prin 
această inițiativă, dreptul cetățenilor din 
UE de a-și repara bunurile la un preț 
accesibil prin intermediul unui set de 
măsuri specifice, cum ar fi obligația de a 
furniza informații la momentul achiziției 
cu privire la disponibilitatea și prețul 
pieselor de schimb și timpul necesar 
pentru a le repara, de a oferi tuturor 
operatorilor din domeniul reparațiilor, 
inclusiv consumatorilor, acces 
nediscriminatoriu la informații despre 
reparații și întreținere, de a promova 
standardizarea pentru a încuraja 
interoperabilitatea pieselor de schimb, de 
a prioritiza reparația în locul înlocuirii 
prin stimulente specifice și de a sprijini 
serviciile de reparații prin stimulente 
financiare, permițând în același timp 
dezvoltarea unei noi economii circulare a 
serviciilor în întreaga Uniune;

Or. en

Amendamentul 377
Mohammed Chahim, Sara Cerdas, Monika Beňová, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia să elaboreze 
orientări generale pentru urmărirea și 
cartografierea produselor, a materialelor 
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și a substanțelor în lanțurile valorice. 
Acestea ar trebui să fie fezabile, cu un set 
de criterii minime pentru schimbul de 
date (inclusiv privind substanțele toxice), 
permițând în același timp întreprinderilor 
să protejeze informațiile comerciale și 
strategice (adică DPI-urile, know-how-
ul). Ele ar trebui să aibă scopul, de 
exemplu, de a oferi consumatorilor 
informațiile necesare pentru utilizarea, 
repararea și reciclarea unui produs. 
Merită să ne bazăm pe experiențele și 
învățămintele acelor întreprinderi care 
sunt deja transparente cu privire la 
obligația de diligență, amprenta de mediu 
a produselor și compoziția materiei și a 
substanțelor;

Or. en

Amendamentul 378
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Ondřej Knotek, Linea Søgaard-
Lidell, Martin Hojsík

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită Comisiei să ia în 
considerare extinderea garanțiilor legale 
pentru a le alinia la durata de viață 
estimată a unei categorii de produse și a 
definițiilor și să ia în considerare 
interzicerea practicilor care vizează 
reducerea intenționată a duratei de viață 
a unui produs (obsolescența programată), 
cum ar fi prevenirea reparării în etapa de 
proiectare sau cauzarea unei încetiniri a 
performanței după o actualizare a 
programului software;

Or. en
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Amendamentul 379
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. sprijină utilizarea legislației 
privind drepturile consumatorilor pentru 
a preveni obsolescența programată, 
pentru a evalua produsele pe baza 
durabilității, a potențialului de reparare și 
a amprentei de mediu și pentru a oferi 
informații despre durata de viață a 
produsului, întreținere, reparații, 
potențialul de modernizare și reciclare, 
amprenta de mediu și disponibilitatea 
actualizărilor de software;

Or. en

Amendamentul 380
Alexander Bernhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază că este necesar ca 
informațiile referitoare la disponibilitatea 
pieselor de schimb, la actualizările de 
software și la potențialul de reparare 
pentru anumite categorii de produse 
specifice, la perioada de disponibilitate de 
la data achiziției, acolo unde este relevant, 
proporțional și fezabil, precum și la 
serviciile de reparații și întreținere să fie 
disponibile într-un mod clar și ușor 
inteligibil;

Or. en
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Amendamentul 381
Christian Doleschal, Hildegard Bentele, Christine Schneider, Marlene Mortler, Jens 
Gieseke, Norbert Lins

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. susține planul de definire a unui 
test de circularitate, care să ia în 
considerare toate performanțele de 
circularitate ale produselor, cum ar fi 
durabilitatea, potențialul de reutilizare și 
reciclare și conținutul reciclat; în ceea ce 
privește obiectivele pentru conținutul 
reciclat, testul de circularitate ar trebui să 
fie specific produsului;

Or. en

Amendamentul 382
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. insistă asupra faptului că „dreptul 
de a repara” trebuie să le permită 
consumatorilor să-și repare produsele pe 
cont propriu sau cu ajutorul unor 
reparatori independenți profesioniști, 
dincolo de simpla permisiune acordată 
consumatorilor de a-și repara produsele 
la operatori selectați de producători sau 
de distribuitori;

Or. en

Amendamentul 383
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. salută planurile Comisiei de a 
interzice distrugerea bunurilor de 
folosință îndelungată necomercializate și 
de a contracara obsolescența programată; 
solicită Comisiei să incrimineze 
obsolescența programată și să stimuleze 
modelele de tipul „produsul ca serviciu”;

Or. en

Amendamentul 384
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Pascal Canfin, Karin Karlsbro, Ulrike Müller, 
Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. salută intențiile Comisiei de a 
introduce o legislație care să interzică 
distrugerea bunurilor de folosință 
îndelungată necomercializate, cu excepția 
cazului în care acestea reprezintă o 
amenințare la adresa siguranței sau a 
sănătății; subliniază că reciclarea, 
reutilizarea și redistribuirea articolelor 
nealimentare ar trebui să fie norma și să 
fie aplicate prin legislație;

Or. en

Amendamentul 385
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)



PE657.318v01-00 184/236 AM\1213135RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia să extindă garanția 
de doi ani pentru produse, ca modalitate 
de creștere a durabilității produselor și de 
incriminare a obsolescenței programate;

Or. en

Amendamentul 386
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Linea Søgaard-Lidell

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. invită Comisia să stabilească un 
indice de reparabilitate ca parte a 
pașaportului digital al produselor pentru 
a informa consumatorii cu privire la 
nivelul de reparabilitate al produselor;

Or. en

Amendamentul 387
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea consolidării 
pieței interne pentru produsele durabile și 
consideră că sectorul public ar trebui să dea 
un exemplu privind calea de urmat; sprijină 
stabilirea unor criterii și obiective minime 
obligatorii pentru achizițiile publice 
ecologice;

14. subliniază necesitatea consolidării 
pieței interne pentru produsele durabile și 
consideră că sectorul public ar trebui să dea 
un exemplu privind calea de urmat; sprijină 
stabilirea unor criterii și obiective minime 
obligatorii pentru achizițiile publice 
ecologice; solicită Comisiei să propună 
proceduri de achiziții publice în care să 
fie preferate produsele și soluțiile 
reutilizabile, reparate, refabricate, 
recondiționate și alte produse și soluții 



AM\1213135RO.docx 185/236 PE657.318v01-00

RO

durabile și eficiente din punctul de vedere 
al utilizării resurselor;

Or. el

Amendamentul 388
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea consolidării 
pieței interne pentru produsele durabile și 
consideră că sectorul public ar trebui să 
dea un exemplu privind calea de urmat; 
sprijină stabilirea unor criterii și obiective 
minime obligatorii pentru achizițiile 
publice ecologice;

14. subliniază necesitatea consolidării 
pieței interne pentru bunurile și serviciile 
durabile și ecoinovatoare și consideră că 
achizitorii publici și cei corporativi ar 
trebui să dea un exemplu privind calea de 
urmat; sprijină stabilirea unor criterii și 
obiective minime obligatorii pentru 
achizițiile publice ecologice; invită 
Comisia să introducă măsuri de sprijinire 
a achizițiilor corporative verzi și 
sustenabile și să impună obligativitatea 
criteriilor de mediu și sociale în achizițiile 
publice;

Or. en

Amendamentul 389
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea consolidării 
pieței interne pentru produsele durabile și 
consideră că sectorul public ar trebui să 
dea un exemplu privind calea de urmat; 
sprijină stabilirea unor criterii și obiective 
minime obligatorii pentru achizițiile 
publice ecologice;

14. subliniază necesitatea consolidării 
pieței interne pentru produsele durabile și 
consideră că achizitorii publici și 
corporativi ar trebui să dea un exemplu 
privind calea de urmat; sprijină stabilirea 
unor achiziții publice ecologice în 
legislația sectorială aplicabilă până în 
2023 și invită Comisia să introducă 
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măsuri pentru a sprijini achizițiile 
corporative durabile și un mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon;

Or. en

Amendamentul 390
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Catherine Chabaud, Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea consolidării 
pieței interne pentru produsele durabile și 
consideră că sectorul public ar trebui să dea 
un exemplu privind calea de urmat; sprijină 
stabilirea unor criterii și obiective minime 
obligatorii pentru achizițiile publice 
ecologice;

14. subliniază necesitatea consolidării 
pieței interne pentru produsele durabile și 
consideră că sectorul public ar trebui să dea 
un exemplu privind calea de urmat; sprijină 
stabilirea unor criterii și obiective minime 
obligatorii pentru achizițiile publice 
ecologice în legislația sectorială, 
utilizând, ori de câte ori este posibil, 
eticheta ecologică a UE și criterii 
echivalente de eficiență ridicată a 
utilizării resurselor pentru a optimiza 
procedurile;

Or. en

Amendamentul 391
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea consolidării 
pieței interne pentru produsele durabile și 
consideră că sectorul public ar trebui să dea 
un exemplu privind calea de urmat; sprijină 
stabilirea unor criterii și obiective minime 
obligatorii pentru achizițiile publice 

14. subliniază necesitatea consolidării 
pieței interne pentru produsele durabile și 
consideră că sectorul public ar trebui să dea 
un exemplu privind calea de urmat; sprijină 
stabilirea unor criterii și obiective minime 
obligatorii pentru achizițiile publice 
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ecologice; ecologice; utilizând, ori de câte ori este 
posibil, eticheta ecologică a UE și 
standarde echivalente de eficiență ridicată 
a utilizării resurselor pentru a optimiza 
procedurile;

Or. en

Amendamentul 392
Hildegard Bentele

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea consolidării 
pieței interne pentru produsele durabile și 
consideră că sectorul public ar trebui să dea 
un exemplu privind calea de urmat; sprijină 
stabilirea unor criterii și obiective minime 
obligatorii pentru achizițiile publice 
ecologice;

14. subliniază necesitatea consolidării 
pieței interne pentru produsele durabile și 
consideră că sectorul public ar trebui să dea 
un exemplu privind calea de urmat; sprijină 
instituirea unui sistem de achiziții publice 
ecologice în legislația sectorială, precum 
și crearea unei etichete europene de 
reciclare pentru achizițiile publice 
ecologice;

Or. de

Amendamentul 393
Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea consolidării 
pieței interne pentru produsele durabile și 
consideră că sectorul public ar trebui să dea 
un exemplu privind calea de urmat; 
sprijină stabilirea unor criterii și obiective 
minime obligatorii pentru achizițiile 
publice ecologice;

14. subliniază necesitatea consolidării 
pieței interne pentru produsele durabile și 
consideră că sectorul public ar trebui să dea 
un exemplu privind calea de urmat; pentru 
a lua în considerare punctele de plecare și 
capacitățile semnificativ diferite ale 
statelor membre ale UE, solicită stabilirea 
unor criterii și obiective voluntare pentru 
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achizițiile publice ecologice;

Or. en

Amendamentul 394
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea consolidării 
pieței interne pentru produsele durabile și 
consideră că sectorul public ar trebui să 
dea un exemplu privind calea de urmat; 
sprijină stabilirea unor criterii și obiective 
minime obligatorii pentru achizițiile 
publice ecologice;

14. subliniază necesitatea consolidării 
pieței interne pentru produsele durabile și 
consideră că sectorul public ar trebui să 
ofere un exemplu; sprijină stabilirea unor 
criterii și obiective minime obligatorii 
pentru achizițiile publice ecologice și 
invită Comisia să introducă măsuri pentru 
a sprijini achizițiile corporative 
sustenabile;

Or. en

Amendamentul 395
Sylvia Limmer

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea consolidării 
pieței interne pentru produsele durabile și 
consideră că sectorul public ar trebui să dea 
un exemplu privind calea de urmat; sprijină 
stabilirea unor criterii și obiective minime 
obligatorii pentru achizițiile publice 
ecologice;

14. subliniază necesitatea consolidării 
pieței interne pentru produsele durabile și a 
aplicării, pe piața unică a UE, a acelorași 
criterii și pentru produsele importate și 
consideră că sectorul public ar trebui să dea 
un exemplu privind calea de urmat; sprijină 
stabilirea unor criterii și obiective minime 
obligatorii pentru achizițiile publice 
ecologice;

Or. de
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Amendamentul 396
Agnès Evren

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea consolidării 
pieței interne pentru produsele durabile și 
consideră că sectorul public ar trebui să dea 
un exemplu privind calea de urmat; sprijină 
stabilirea unor criterii și obiective minime 
obligatorii pentru achizițiile publice 
ecologice;

14. subliniază necesitatea consolidării 
pieței interne pentru produsele durabile și 
consideră că sectorul public ar trebui să dea 
un exemplu privind calea de urmat; sprijină 
stabilirea unor criterii și obiective minime 
obligatorii pentru achizițiile publice 
ecologice și crearea, pentru aceste piețe, a 
unei etichete europene în materie de 
reciclare;

Or. fr

Amendamentul 397
Ulrike Müller, Linea Søgaard-Lidell, Susana Solís Pérez, Asger Christensen, Catherine 
Chabaud

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea consolidării 
pieței interne pentru produsele durabile și 
consideră că sectorul public ar trebui să dea 
un exemplu privind calea de urmat; sprijină 
stabilirea unor criterii și obiective minime 
obligatorii pentru achizițiile publice 
ecologice;

14. subliniază necesitatea consolidării 
pieței interne pentru produsele durabile și 
consideră că sectorul public ar trebui să dea 
un exemplu privind calea de urmat; sprijină 
stabilirea unor criterii și obiective minime 
obligatorii pentru achizițiile publice 
ecologice cu scopul de a încuraja cererea 
și competitivitatea produselor sustenabile;

Or. en

Amendamentul 398
Ondřej Knotek

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea consolidării 
pieței interne pentru produsele durabile și 
consideră că sectorul public ar trebui să dea 
un exemplu privind calea de urmat; sprijină 
stabilirea unor criterii și obiective minime 
obligatorii pentru achizițiile publice 
ecologice;

14. subliniază necesitatea consolidării 
pieței interne pentru produsele durabile și 
consideră că sectorul public ar trebui să dea 
un exemplu privind calea de urmat; sprijină 
introducerea achizițiilor publice 
ecologice;

Or. en

Amendamentul 399
Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea consolidării 
pieței interne pentru produsele durabile și 
consideră că sectorul public ar trebui să dea 
un exemplu privind calea de urmat; sprijină 
stabilirea unor criterii și obiective minime 
obligatorii pentru achizițiile publice 
ecologice;

14. subliniază necesitatea asigurării 
unei piețe interne autentice pentru 
produsele durabile și consideră că sectorul 
public ar trebui să dea un exemplu privind 
calea de urmat; sprijină stabilirea unor 
criterii și obiective minime obligatorii 
pentru achizițiile publice ecologice;

Or. en

Amendamentul 400
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea consolidării 
pieței interne pentru produsele durabile și 
consideră că sectorul public ar trebui să 
dea un exemplu privind calea de urmat; 
sprijină stabilirea unor criterii și obiective 
minime obligatorii pentru achizițiile 

14. subliniază necesitatea consolidării 
pieței interne pentru produsele durabile și 
consideră că sectorul public are un rol 
important de jucat; sprijină stabilirea unor 
criterii minime obligatorii pentru achizițiile 
publice ecologice;
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publice ecologice;

Or. en

Amendamentul 401
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. îndeamnă Comisia să propună 
proceduri de achiziții publice ecologice cu 
caracter obligatoriu; consideră că în toate 
achizițiile publice produsele și soluțiile 
refolosite, reparate, refabricate, 
recondiționate și alte asemenea produse și 
soluții eficiente în ceea ce privește 
utilizarea resurselor sunt alegerea 
implicită și că, dacă acestea nu sunt 
preferate, ar trebui să se aplice principiul 
„respectă sau explică”; subliniază că 
achizițiile publice verzi joacă un rol menit 
să accelereze trecerea la o economie mai 
sustenabilă și circulară și că este 
important să se încurajeze utilizarea 
achizițiilor publice verzi în timpul 
redresării economice a UE, întrucât 
achiziția publică de bunuri și servicii în 
UE este estimată la o valoare de 2 mii de 
miliarde EUR sau la 13,3 % din PIB;

Or. en

Amendamentul 402
Pascal Canfin, Catherine Chabaud

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază că achizițiile publice 
verzi joacă un rol menit să accelereze 
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trecerea la o economie sustenabilă și 
circulară și că este important să se 
folosească achizițiile publice verzi în 
timpul redresării economice a UE; 
reamintește angajamentele asumate de 
Comisie de a propune noi acte legislative 
privind achizițiile publice verzi și invită 
Comisia să prezinte o propunere 
ambițioasă care să sporească în mod 
semnificativ utilizarea achizițiilor publice 
verzi, în conformitate cu obiectivele 
Pactului verde european, astfel încât, în 
toate achizițiile publice, opțiunea 
ecologică să fie opțiunea implicită, care să 
fie respectată sau explicată, pentru ca 
excepțiile să fie posibile numai cu 
justificări acceptabile;

Or. en

Amendamentul 403
Marek Paweł Balt

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază importanța luării unor 
măsuri pentru stimularea pieței interne a 
UE prin stabilirea de criterii obligatorii 
pentru achizițiile publice verzi, pentru 
stimularea achiziției de materiale 
reciclabile și utilizarea materiilor prime 
secundare;

Or. en

Amendamentul 404
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea de a promova 
reciclarea de înaltă calitate și de a menține 
circuite de materiale închise, curate și 
durabile;

15. subliniază necesitatea de a defini 
reciclarea de înaltă calitate cu accent pe 
capacitatea materialelor de a-și menține 
proprietățile inerente după reciclare și 
capacitatea sa de a înlocui materiile prime 
virgine în aplicații viitoare și de a 
încuraja circuite de materiale închise, 
curate și durabile. Orice definiție a 
reciclării de înaltă calitate ar trebui, de 
asemenea, să se refere la o cantitate 
minimă de materiale pierdute în timpul 
procesului de reciclare, garantând astfel 
randamente de înaltă calitate;

Or. en

Amendamentul 405
Ulrike Müller, Asger Christensen, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea de a promova 
reciclarea de înaltă calitate și de a menține 
circuite de materiale închise, curate și 
durabile;

15. subliniază necesitatea de a promova 
reciclarea mecanică și chimică de înaltă 
calitate pentru a crește disponibilitatea și 
calitatea materialelor reciclate, precum și 
nevoia de a menține circuite de materiale 
închise, curate și durabile; subliniază 
contribuția valorificării energetice a 
deșeurilor în combinație cu recuperarea 
energiei la eliminarea ecologică a 
deșeurilor care nu pot fi recuperate, cum 
ar fi deșeurile nereciclabile, contaminate 
sau periculoase;

Or. en

Amendamentul 406
Agnès Evren
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea de a promova 
reciclarea de înaltă calitate și de a menține 
circuite de materiale închise, curate și 
durabile;

15. subliniază necesitatea de a promova 
reciclarea de înaltă calitate prin 
dezvoltarea tehnologiilor de reciclare, 
cum ar fi reciclarea mecanică, reciclarea 
prin dizolvare și reciclarea chimică, 
pentru a crește cantitățile de materiale 
reciclate, și de a menține circuite de 
materiale închise, curate și durabile, 
precum și stimulente pentru a crește 
posibilitățile de reciclare în proiectarea 
produselor;

Or. fr

Amendamentul 407
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea de a promova 
reciclarea de înaltă calitate și de a menține 
circuite de materiale închise, curate și 
durabile;

15. subliniază necesitatea de a crește 
capacitățile de reciclare internă, de a 
promova reciclarea de înaltă calitate, la un 
nivel cât mai local posibil, și de a menține 
circuite de materiale închise, curate și 
durabile - în special pentru materialele cu 
utilizare intensivă, cum ar fi oțelul, 
cimentul și materialele plastice; îndeamnă 
instituțiile UE să stabilească aceleași 
cerințe privind siguranța substanțelor 
chimice și pentru materialele virgine și 
reciclate;

Or. en

Amendamentul 408
Nathalie Colin-Oesterlé
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea de a 
promova reciclarea de înaltă calitate și de a 
menține circuite de materiale închise, 
curate și durabile;

15. subliniază necesitatea de a defini la 
nivel european reciclarea de înaltă calitate, 
punând accentul pe capacitatea unui 
material de a-și păstra proprietățile 
inerente după reciclare și pe capacitatea 
acestuia de a înlocui materiile prime 
virgine în utilizările viitoare, și 
evidențiază necesitatea de a încuraja și de 
a menține circuite de materiale curate și 
durabile;

Or. fr

Amendamentul 409
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea de a promova 
reciclarea de înaltă calitate și de a menține 
circuite de materiale închise, curate și 
durabile;

15. subliniază necesitatea de a promova 
dezvoltarea tehnologiilor de reciclare 
mecanică și chimică, de a crește 
cantitatea de materiale reciclate din 
produse și de a menține circuite de 
materiale închise, curate și durabile; în 
acest efort, ar trebui sprijinite inițiativele 
multilaterale, cum ar fi Alianța pentru 
circularitate în domeniul maselor 
plastice;

Or. en

Amendamentul 410
Christine Schneider, Christian Doleschal

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea de a promova 
reciclarea de înaltă calitate și de a menține 
circuite de materiale închise, curate și 
durabile;

15. subliniază necesitatea de a promova 
tehnologiile de reciclare mecanică și 
chimică pentru a crește conținutul de 
material reciclat în produse și de a 
menține circuite de materiale curate și 
durabile; consideră că, în acest scop, ar 
trebui sprijinite și luate în considerare și 
inițiativele multipartite, cum ar fi Alianța 
pentru circularitate în domeniul maselor 
plastice;

Or. de

Amendamentul 411
César Luena, Javi López, Marcos Ros Sempere, Nicolás González Casares, Cristina 
Maestre Martín De Almagro

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea de a promova 
reciclarea de înaltă calitate și de a menține 
circuite de materiale închise, curate și 
durabile;

15. subliniază necesitatea de a promova 
reciclarea de înaltă calitate și cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și de a 
menține circuite de materiale închise, 
curate și durabile, luând în considerare 
capacitatea materialului de a-și menține 
proprietățile inerente după reciclare și 
capacitatea sa de a înlocui materiile prime 
virgine în utilizări viitoare;

Or. en

Amendamentul 412
Kateřina Konečná

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea de a promova 
reciclarea de înaltă calitate și de a menține 
circuite de materiale închise, curate și 
durabile;

15. subliniază necesitatea de a promova 
și de a utiliza reciclarea de înaltă calitate a 
deșeurilor printr-o combinație de 
tehnologii de descompunere termică lentă 
anaerobă în cadrul procesului de 
reciclare, pentru a recupera integral 
materialele din produsele chimice în 
cadrul reciclării și a menține circuite de 
materiale închise, curate și durabile;

Or. cs

Amendamentul 413
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea de a promova 
reciclarea de înaltă calitate și de a menține 
circuite de materiale închise, curate și 
durabile;

15. subliniază necesitatea de a promova 
fluxurile de colectare a materialelor, 
reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate 
și de a menține materialele la cea mai 
ridicată valoare a lor, precum și circuite 
de materiale închise, curate și durabile, 
utilizând măsuri eficiente, și anume 
sisteme obligatorii de depozitare;

Or. en

Amendamentul 414
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea de a promova 
reciclarea de înaltă calitate și de a menține 
circuite de materiale închise, curate și 

15. subliniază necesitatea de a promova 
reciclarea de înaltă calitate, de a asigura și 
sprijini înființarea de instalații de 
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durabile; reciclare în amplasamente convenabile, 
acolo unde acestea nu există deja, și de a 
menține circuite de materiale închise, 
curate și durabile;

Or. en

Amendamentul 415
Maria Arena

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea de a promova 
reciclarea de înaltă calitate și de a menține 
circuite de materiale închise, curate și 
durabile;

15. subliniază necesitatea de a promova 
reciclarea de înaltă calitate și de a menține 
circuite de materiale închise, curate și 
durabile; îndeamnă Comisia să stabilească 
aceleași cerințe privind siguranța 
substanțelor chimice și pentru materialele 
virgine și reciclate;

Or. en

Amendamentul 416
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea de a promova 
reciclarea de înaltă calitate și de a menține 
circuite de materiale închise, curate și 
durabile;

15. subliniază necesitatea de a promova 
reciclarea de înaltă calitate și de a menține 
circuite de materiale închise, curate și 
durabile, cu distincții clare între reciclare 
și devalorizare prin reciclare;

Or. en

Amendamentul 417
Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Pascal Canfin
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea de a promova 
reciclarea de înaltă calitate și de a menține 
circuite de materiale închise, curate și 
durabile;

15. subliniază necesitatea de a promova 
sortarea selectivă de înaltă calitate pentru 
a asigura o reciclare îmbunătățită și a 
menține circuite de materiale închise, 
curate și durabile;

Or. en

Amendamentul 418
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea de a promova 
reciclarea de înaltă calitate și de a menține 
circuite de materiale închise, curate și 
durabile;

15. subliniază necesitatea de a promova 
reciclarea de înaltă calitate și de a menține 
circuite de materiale și materii prime în 
industria chimică închise, curate și 
durabile;

Or. en

Amendamentul 419
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Delara Burkhardt, César Luena, 
Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara Cerdas, Monika 
Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea de a promova 
reciclarea de înaltă calitate și de a menține 
circuite de materiale închise, curate și 
durabile;

15. subliniază necesitatea de a promova 
reciclarea de înaltă calitate și de a menține 
circuite de materiale închise, curate, 
netoxice și durabile;



PE657.318v01-00 200/236 AM\1213135RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 420
Anja Hazekamp, Mick Wallace

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. îndeamnă Comisia să ofere rapid 
clarificări juridice cu privire la distincția 
dintre „reciclare chimică” și „recuperare 
chimică”, pentru a minimiza riscul 
devierii lanțurilor de aprovizionare a 
deșeurilor de la reutilizare și reciclare 
către recuperarea materiilor prime din 
industria petrochimică, subliniază faptul 
că numai tehnologiile de reciclare 
chimică care produc polimeri ar trebui 
definite legal ca reciclare, iar tehnologiile 
care transformă deșeurile din plastic în 
materii prime pentru industria 
petrochimică ar trebui definite ca 
„recuperare chimică”;

Or. en

Amendamentul 421
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. susține ambiția Comisiei de a 
institui o piață a UE pentru materiile 
prime secundare; subliniază necesitatea 
susținerii utilizării și reciclării acestor 
materiale;

Or. en
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Amendamentul 422
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Nicolae Ștefănuță

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază că trebuie să se pună 
capăt derogărilor de la restricțiile 
prevăzute de REACH pentru materialele 
reciclate cu scopul de a obține 
circularitatea materialelor și a 
produselor; prin urmare, invită Comisia 
să aplice rapid Rezoluția Parlamentului 
European din 5 februarie 20201a 
referitoare la plumb și la compușii 
acestuia pentru a pune capăt transferării 
compușilor de plumb la o nouă generație 
de produse;
__________________
1a Rezoluția din 5 februarie 2020 (B9-
0089/2020), 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/B-9-2020-0089_RO.pdf

Or. en

Amendamentul 423
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază importanța abordării 
produselor intermediare cu impact ridicat, 
cum ar fi oțelul, cimentul și substanțele 
chimice, într-o politică privind produsele 
sustenabile deoarece aceste produse sunt 
consumatoare de energie și resurse iar 
reducerea impactului în timpul producției 
lor ar avea un efect de îmbunătățire la 
nivelul întregii economii în ceea ce 
privește produsele realizate de utilizatorii 
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finali cu acestea;

Or. en

Amendamentul 424
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază că, deși reciclarea joacă 
în prezent un rol indispensabil în 
valorificarea beneficiilor economiei 
circulare asupra mediului, tranziția către 
economia circulară trebuie completată cu 
tranziția către produse biodegradabile 
care nu contribuie la poluarea persistentă 
disipată;

Or. en

Amendamentul 425
Martin Hojsík, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. consideră că baza de date SCIP 
înființată de ECHA va stimula inovația în 
industrie; prin urmare, invită Comisia să 
extindă domeniul de aplicare al bazei de 
date la toate substanțele problematice;

Or. en

Amendamentul 426
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia și statele 
membre să sprijine dezvoltarea de noi 
tehnologii inovatoare, în special de 
îmbunătățire a reciclării, precum și 
tehnologiile digitale, cum ar fi tehnologia 
blockchain, care pot sprijini dezvoltarea 
economiei circulare prin localizarea, 
urmărirea și cartografierea resurselor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 427
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia și statele 
membre să sprijine dezvoltarea de noi 
tehnologii inovatoare, în special de 
îmbunătățire a reciclării, precum și 
tehnologiile digitale, cum ar fi tehnologia 
blockchain, care pot sprijini dezvoltarea 
economiei circulare prin localizarea, 
urmărirea și cartografierea resurselor;

16. subliniază importanța stimulării 
eforturilor de cercetare în domeniul 
reciclării chimice care, împreună cu 
reciclarea organică și mecanică, va 
completa un cadru neutru din punct de 
vedere tehnologic. îndeamnă Comisia și 
statele membre să sprijine dezvoltarea de 
noi tehnologii inovatoare, în special de 
îmbunătățire a reciclării și de valorificare a 
CO2 (CUS), de infrastructuri de 
gestionare a deșeurilor de înaltă calitate, 
precum și tehnologiile digitale, cum ar fi 
filigranele digitale care permit o sortare 
mai bună și o cantitate mai mare de 
materiale reciclate de înaltă calitate și 
tehnologia blockchain, care pot sprijini 
dezvoltarea economiei circulare prin 
localizarea, urmărirea și cartografierea 
resurselor;

Or. en
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Amendamentul 428
Agnès Evren

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia și statele 
membre să sprijine dezvoltarea de noi 
tehnologii inovatoare, în special de 
îmbunătățire a reciclării, precum și 
tehnologiile digitale, cum ar fi tehnologia 
blockchain, care pot sprijini dezvoltarea 
economiei circulare prin localizarea, 
urmărirea și cartografierea resurselor;

16. îndeamnă Comisia și statele 
membre să sprijine, în special prin 
intermediul fondurilor regionale și de 
coeziune, cercetarea și dezvoltarea, 
precum și să accelereze punerea la 
dispoziție a unor noi tehnologii inovatoare, 
cum ar fi cele de reciclare chimică sau de 
îmbunătățire a reciclării, precum și 
tehnologiile digitale, cum ar fi tehnologia 
blockchain, care pot sprijini dezvoltarea 
economiei circulare prin localizarea, 
urmărirea și cartografierea resurselor;

Or. fr

Amendamentul 429
Ulrike Müller, Asger Christensen, Catherine Chabaud

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia și statele 
membre să sprijine dezvoltarea de noi 
tehnologii inovatoare, în special de 
îmbunătățire a reciclării, precum și 
tehnologiile digitale, cum ar fi tehnologia 
blockchain, care pot sprijini dezvoltarea 
economiei circulare prin localizarea, 
urmărirea și cartografierea resurselor;

16. îndeamnă Comisia și statele 
membre să sprijine dezvoltarea de noi 
tehnologii inovatoare, în special de 
îmbunătățire a reciclării, precum și 
tehnologiile digitale, cum ar fi tehnologia 
blockchain, care pot sprijini dezvoltarea 
economiei circulare prin localizarea, 
urmărirea și cartografierea resurselor; 
subliniază că, alături de reciclarea 
mecanică și organică, reciclarea chimică 
poate contribui la închiderea buclei 
materialelor;

Or. en
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Amendamentul 430
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Delara Burkhardt, César Luena, 
Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara Cerdas, Monika 
Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia și statele 
membre să sprijine dezvoltarea de noi 
tehnologii inovatoare, în special de 
îmbunătățire a reciclării, precum și 
tehnologiile digitale, cum ar fi tehnologia 
blockchain, care pot sprijini dezvoltarea 
economiei circulare prin localizarea, 
urmărirea și cartografierea resurselor;

16. îndeamnă Comisia și statele 
membre să sprijine dezvoltarea de 
infrastructuri avansate de colectare, 
sortare și reciclare, de noi tehnologii 
inovatoare, luând în considerare amprenta 
lor de energie și carbon, precum și 
tehnologiile digitale, cum ar fi tehnologia 
blockchain, care pot sprijini dezvoltarea 
economiei circulare prin localizarea, 
urmărirea și cartografierea resurselor;

Or. en

Amendamentul 431
Marlene Mortler, Christian Doleschal, Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia și statele 
membre să sprijine dezvoltarea de noi 
tehnologii inovatoare, în special de 
îmbunătățire a reciclării, precum și 
tehnologiile digitale, cum ar fi tehnologia 
blockchain, care pot sprijini dezvoltarea 
economiei circulare prin localizarea, 
urmărirea și cartografierea resurselor;

16. îndeamnă Comisia și statele 
membre să sprijine dezvoltarea de noi 
tehnologii inovatoare, în special de 
îmbunătățire a reciclării prin infrastructuri 
de calitate pentru gestionarea deșeurilor, 
precum și tehnologiile digitale, cum ar fi 
tehnologia blockchain, care pot sprijini 
dezvoltarea economiei circulare prin 
localizarea, urmărirea și cartografierea 
resurselor;

Or. de
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Amendamentul 432
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia și statele 
membre să sprijine dezvoltarea de noi 
tehnologii inovatoare, în special de 
îmbunătățire a reciclării, precum și 
tehnologiile digitale, cum ar fi tehnologia 
blockchain, care pot sprijini dezvoltarea 
economiei circulare prin localizarea, 
urmărirea și cartografierea resurselor;

16. îndeamnă Comisia și statele 
membre să sprijine dezvoltarea de noi 
tehnologii inovatoare, în special de 
îmbunătățire a reutilizării materialelor de 
valoare ridicată, a colectării și a reciclării 
în bucle închise, precum și tehnologiile 
digitale, cum ar fi tehnologia blockchain, 
care pot sprijini dezvoltarea economiei 
circulare prin localizarea, urmărirea și 
cartografierea resurselor;

Or. en

Amendamentul 433
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Asger 
Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia și statele 
membre să sprijine dezvoltarea de noi 
tehnologii inovatoare, în special de 
îmbunătățire a reciclării, precum și 
tehnologiile digitale, cum ar fi tehnologia 
blockchain, care pot sprijini dezvoltarea 
economiei circulare prin localizarea, 
urmărirea și cartografierea resurselor;

16. îndeamnă Comisia și statele 
membre să sprijine cercetarea și 
dezvoltarea de noi tehnologii inovatoare, în 
special de îmbunătățire a reciclării, și să 
favorizeze tehnologiile digitale, cum ar fi 
tehnologia blockchain, făcându-le 
interoperabile astfel încât acestea să poată 
sprijini dezvoltarea economiei circulare 
prin localizarea, urmărirea și cartografierea 
resurselor;

Or. en
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Amendamentul 434
Christian Doleschal, Christine Schneider, Marlene Mortler, Jens Gieseke, Norbert Lins

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia și statele 
membre să sprijine dezvoltarea de noi 
tehnologii inovatoare, în special de 
îmbunătățire a reciclării, precum și 
tehnologiile digitale, cum ar fi tehnologia 
blockchain, care pot sprijini dezvoltarea 
economiei circulare prin localizarea, 
urmărirea și cartografierea resurselor;

16. îndeamnă Comisia și statele 
membre să sprijine dezvoltarea de noi 
tehnologii inovatoare, în special de 
îmbunătățire a reciclării, precum și 
tehnologiile digitale, cum ar fi tehnologia 
blockchain, care pot sprijini dezvoltarea 
economiei circulare prin localizarea, 
urmărirea și cartografierea resurselor și a 
fluxurilor de produse în toate etapele 
ciclului de viață;

Or. en

Amendamentul 435
César Luena, Javi López, Marcos Ros Sempere, Nicolás González Casares, Cristina 
Maestre Martín De Almagro

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia și statele 
membre să sprijine dezvoltarea de noi 
tehnologii inovatoare, în special de 
îmbunătățire a reciclării, precum și 
tehnologiile digitale, cum ar fi tehnologia 
blockchain, care pot sprijini dezvoltarea 
economiei circulare prin localizarea, 
urmărirea și cartografierea resurselor;

16. îndeamnă Comisia și statele 
membre să sprijine dezvoltarea de noi 
tehnologii inovatoare, în special de 
îmbunătățire a reciclării, precum și 
tehnologiile digitale, cum ar fi tehnologia 
blockchain și filigranele digitale, care pot 
sprijini dezvoltarea economiei circulare 
prin localizarea, urmărirea și cartografierea 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 436
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia și statele 
membre să sprijine dezvoltarea de noi 
tehnologii inovatoare, în special de 
îmbunătățire a reciclării, precum și 
tehnologiile digitale, cum ar fi tehnologia 
blockchain, care pot sprijini dezvoltarea 
economiei circulare prin localizarea, 
urmărirea și cartografierea resurselor;

16. îndeamnă Comisia și statele 
membre să sprijine dezvoltarea de noi 
tehnologii inovatoare, în special de 
îmbunătățire a reciclării, precum și 
tehnologiile digitale, cum ar fi tehnologiile 
registrelor distribuite, care pot sprijini 
dezvoltarea economiei circulare prin 
localizarea, urmărirea și cartografierea 
utilizării resurselor;

Or. en

Amendamentul 437
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia și statele 
membre să sprijine dezvoltarea de noi 
tehnologii inovatoare, în special de 
îmbunătățire a reciclării, precum și 
tehnologiile digitale, cum ar fi tehnologia 
blockchain, care pot sprijini dezvoltarea 
economiei circulare prin localizarea, 
urmărirea și cartografierea resurselor;

16. îndeamnă Comisia și statele 
membre să sprijine dezvoltarea de noi 
tehnologii inovatoare și digitale, cum ar fi 
tehnologia blockchain, care pot sprijini 
dezvoltarea economiei circulare prin 
localizarea, urmărirea și cartografierea 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 438
Stanislav Polčák

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia și statele 16. îndeamnă Comisia și statele 
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membre să sprijine dezvoltarea de noi 
tehnologii inovatoare, în special de 
îmbunătățire a reciclării, precum și 
tehnologiile digitale, cum ar fi tehnologia 
blockchain, care pot sprijini dezvoltarea 
economiei circulare prin localizarea, 
urmărirea și cartografierea resurselor;

membre să sprijine dezvoltarea de noi 
tehnologii inovatoare, în special de 
eficientizare a reciclării, precum și 
tehnologiile digitale, cum ar fi tehnologia 
blockchain, care pot sprijini dezvoltarea 
economiei circulare prin localizarea, 
urmărirea și cartografierea resurselor;

Or. cs

Amendamentul 439
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia și statele 
membre să sprijine dezvoltarea de noi 
tehnologii inovatoare, în special de 
îmbunătățire a reciclării, precum și 
tehnologiile digitale, cum ar fi tehnologia 
blockchain, care pot sprijini dezvoltarea 
economiei circulare prin localizarea, 
urmărirea și cartografierea resurselor;

16. îndeamnă Comisia și statele 
membre să sprijine dezvoltarea de noi 
tehnologii inovatoare, în special de 
îmbunătățire a sortării și reciclării, precum 
și tehnologiile digitale, cum ar fi 
tehnologia blockchain, care pot sprijini 
dezvoltarea economiei circulare prin 
localizarea, urmărirea și cartografierea 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 440
Marlene Mortler, Christian Doleschal, Hildegard Bentele, Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească tehnologiile de sortare 
utilizate în prezent în unitățile de tratare a 
deșeurilor pentru a sprijini dezvoltarea 
tehnică a instalațiilor de reciclare, 
precum și optimizarea infrastructurilor și 
a tehnologiilor de valorificare din aceste 
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instalații; subliniază că sunt necesare 
investiții bine direcționate în noi 
tehnologii de reciclare pentru a se putea 
recicla o varietate mai mare de materiale 
plastice;

Or. de

Amendamentul 441
Maria Arena

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită Comisia să se asigure că 
impactul proceselor și rezultatelor noilor 
tehnologii de reciclare și recuperare 
asupra sănătății și mediului este evaluat 
cu atenție la nivel industrial înainte de 
stimularea acestora, în același timp 
garantând transparența privind procesul 
de evaluare și concluzii; subliniază că 
astfel de tehnologii ar trebui stimulate 
numai dacă au o performanță ecologică și 
climatică globală pozitivă, din perspectiva 
întregului ciclu de viață;

Or. en

Amendamentul 442
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită Comisia Europeană să se 
asigure că impactul proceselor și 
rezultatelor noilor tehnologii de reciclare 
și recuperare asupra sănătății și mediului 
este evaluat cu atenție la nivel industrial 
înainte de stimularea acestora, în același 
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timp garantând transparența privind 
procesul de evaluare și concluzii;

Or. en

Amendamentul 443
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. îndeamnă Comisia să faciliteze 
dezvoltarea unui mediu de trasabilitate 
neutru din punct de vedere tehnologic 
care să permită interoperabilitatea 
diferitelor soluții tehnologice, unde 
întreprinderile mari și mici să poată 
investi și să beneficieze de soluții de 
urmărire în funcție de riscurile și 
resursele lanțului de aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 444
Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază necesitatea de a 
promova și de a sprijini dezvoltarea 
reciclării mecanice, a reciclării prin 
dizolvare și a reciclării chimice, pentru a 
crește cantitatea de materiale reciclate 
utilizate în produse, garantând în același 
timp siguranța produselor reciclate în 
acest mod pentru consumatori;

Or. fr
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Amendamentul 445
Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Nicolae Ștefănuță

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită Comisia să se asigure că 
impactul proceselor și rezultatelor noilor 
tehnologii de reciclare și recuperare 
asupra sănătății și mediului este evaluat 
cu atenție la nivel industrial înainte de 
stimularea acestora și să garanteze 
transparența pe tot parcursul evaluării;

Or. en

Amendamentul 446
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Delara Burkhardt, César Luena, 
Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara Cerdas, Monika 
Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază rolul important al 
energiei din surse regenerabile în 
procesele circulare către decarbonizare și 
modul în care utilizarea energiei din surse 
regenerabile poate spori circularitatea 
ciclurilor de viață ale produsului, 
stimulând tranziția energetică;

Or. en

Amendamentul 447
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Ulrike Müller, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Linea 
Søgaard-Lidell, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită Comisiei și statelor 
membre să sprijine dezvoltarea unei 
infrastructuri de gestionare a deșeurilor 
de înaltă calitate și să încurajeze 
cercetarea și dezvoltarea de noi tehnologii 
care ar putea spori randamentul 
materialelor reciclabile și reutilizabile;

Or. en

Amendamentul 448
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. îndeamnă Comisia să faciliteze 
dezvoltarea unui mediu de trasabilitate 
neutru din punct de vedere tehnologic și 
care să permită interoperabilitatea 
diferitelor soluții tehnologice;

Or. en

Amendamentul 449
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază faptul că simbioza 
industrială are un rol semnificativ în 
adoptarea economiei circulare și, prin 
urmare, ar trebui promovată în 
continuare;

Or. en
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Amendamentul 450
Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Pascal Canfin

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, atunci când se 
stabilesc standarde pentru produse, este 
necesar să se ia în considerare ciclul de 
viață al unui produs și impactul produselor 
semifinite, al pieselor de schimb și al 
produselor secundare de-a lungul lanțului 
valoric; consideră că aceste standarde 
trebuie stabilite pe baza unui proces 
științific deschis și transparent, cu 
implicarea părților interesate relevante;

17. subliniază că, atunci când se 
stabilesc standarde pentru produse, este 
necesar să se ia în considerare ciclul de 
viață al unui produs și impactul produselor 
semifinite, al pieselor de schimb și al 
produselor secundare de-a lungul lanțului 
valoric; consideră că aceste standarde 
trebuie stabilite pe baza unui proces 
științific deschis și transparent, cu 
implicarea părților interesate relevante; 
încurajează, în acest sens, stabilirea unor 
metodologii comune de evaluare a ciclului 
de viață și colectarea îmbunătățită a 
datelor pentru politici și întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 451
Maria Arena

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, atunci când se 
stabilesc standarde pentru produse, este 
necesar să se ia în considerare ciclul de 
viață al unui produs și impactul produselor 
semifinite, al pieselor de schimb și al 
produselor secundare de-a lungul lanțului 
valoric; consideră că aceste standarde 
trebuie stabilite pe baza unui proces 
științific deschis și transparent, cu 
implicarea părților interesate relevante;

17. subliniază că, atunci când se 
stabilesc standarde pentru produse, este 
necesar să se ia în considerare amprenta de 
carbon și impactul climatic pe tot 
parcursul ciclului de viață al unui produs 
și impactul produselor semifinite, al 
pieselor de schimb și al produselor 
secundare de-a lungul lanțului valoric; 
consideră că aceste standarde trebuie 
stabilite pe baza unui proces științific 
deschis și transparent, cu implicarea 
părților interesate relevante;
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Or. en

Amendamentul 452
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, atunci când se 
stabilesc standarde pentru produse, este 
necesar să se ia în considerare ciclul de 
viață al unui produs și impactul produselor 
semifinite, al pieselor de schimb și al 
produselor secundare de-a lungul lanțului 
valoric; consideră că aceste standarde 
trebuie stabilite pe baza unui proces 
științific deschis și transparent, cu 
implicarea părților interesate relevante;

17. subliniază că, atunci când se 
stabilesc cerințe pentru produse, este 
necesar să se ia în considerare ciclul de 
viață al unui produs și impactul produselor 
semifinite de-a lungul lanțului valoric, 
inclusiv disponibilitatea pieselor de 
schimb și utilizarea produselor secundare; 
consideră că aceste standarde trebuie 
stabilite pe baza unui proces științific 
deschis și transparent, cu implicarea 
părților interesate relevante;

Or. en

Amendamentul 453
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, atunci când se 
stabilesc standarde pentru produse, este 
necesar să se ia în considerare ciclul de 
viață al unui produs și impactul produselor 
semifinite, al pieselor de schimb și al 
produselor secundare de-a lungul lanțului 
valoric; consideră că aceste standarde 
trebuie stabilite pe baza unui proces 
științific deschis și transparent, cu 
implicarea părților interesate relevante;

17. subliniază că, atunci când se 
stabilesc standarde pentru produse, este 
necesar să se ia în considerare ciclul de 
viață al unui produs și impactul produselor 
semifinite de-a lungul lanțului valoric, 
inclusiv disponibilitatea pieselor de 
schimb și utilizarea produselor secundare; 
consideră că aceste standarde trebuie 
stabilite pe baza unui proces științific 
deschis și transparent, cu implicarea 
părților interesate relevante;

Or. en
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Amendamentul 454
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, atunci când se 
stabilesc standarde pentru produse, este 
necesar să se ia în considerare ciclul de 
viață al unui produs și impactul produselor 
semifinite, al pieselor de schimb și al 
produselor secundare de-a lungul lanțului 
valoric; consideră că aceste standarde 
trebuie stabilite pe baza unui proces 
științific deschis și transparent, cu 
implicarea părților interesate relevante;

17. subliniază că, atunci când se 
stabilesc standarde pentru produse, este 
necesar să se ia în considerare ciclul 
integral de viață al unui produs, de la 
început până la final, și impactul 
produselor semifinite, al pieselor de 
schimb și al produselor secundare de-a 
lungul lanțului valoric; consideră că aceste 
standarde trebuie stabilite pe baza unui 
proces științific deschis și transparent, cu 
implicarea părților interesate relevante;

Or. en

Amendamentul 455
Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, atunci când se 
stabilesc standarde pentru produse, este 
necesar să se ia în considerare ciclul de 
viață al unui produs și impactul produselor 
semifinite, al pieselor de schimb și al 
produselor secundare de-a lungul lanțului 
valoric; consideră că aceste standarde 
trebuie stabilite pe baza unui proces 
științific deschis și transparent, cu 
implicarea părților interesate relevante;

17. subliniază că, atunci când se 
stabilesc standarde pentru produse, este 
necesar să se ia în considerare ciclul de 
viață al unui produs și impactul produselor 
semifinite, disponibilitatea pieselor de 
schimb și a produselor secundare de-a 
lungul lanțului valoric; consideră că aceste 
standarde trebuie stabilite pe baza unui 
proces științific deschis și transparent, cu 
implicarea părților interesate relevante;

Or. en
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Amendamentul 456
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, atunci când se 
stabilesc standarde pentru produse, este 
necesar să se ia în considerare ciclul de 
viață al unui produs și impactul produselor 
semifinite, al pieselor de schimb și al 
produselor secundare de-a lungul lanțului 
valoric; consideră că aceste standarde 
trebuie stabilite pe baza unui proces 
științific deschis și transparent, cu 
implicarea părților interesate relevante;

17. subliniază că, atunci când se 
stabilesc standarde pentru produse, este 
necesar să se ia în considerare ciclul de 
viață al unui produs și impactul produselor 
semifinite, al pieselor de schimb, al 
materiilor prime și al produselor secundare 
de-a lungul lanțului valoric; consideră că 
aceste standarde trebuie stabilite pe baza 
unui proces științific deschis și transparent, 
cu implicarea părților interesate relevante;

Or. en

Amendamentul 457
Marek Paweł Balt

Propunere de rezoluție
  Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită Comisia să evalueze 
atributele de mediu ale produselor sau 
serviciilor utilizând o metodologie robustă 
bazată pe evaluarea ciclului de viață, cu o 
abordare de tip „cradle to cradle, 
circuitului materialelor în natură”; invită 
Comisia să ia în considerare diferite 
valori, cum ar fi reciclarea la sfârșitul 
ciclului de viață sau conținutul reciclat, 
pentru evaluarea ratelor de reciclare a 
materialelor și produselor, luând în 
considerare natura materialului și lanțul 
valoric al reciclării acestuia;

Or. en
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Amendamentul 458
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Pascal Canfin, Karin Karlsbro, Ulrike Müller, 
Catherine Chabaud, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază nevoia de coerență a 
politicilor și invită Comisia să revizuiască 
în mod critic politicile existente pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
pentru procesele de producție și modelele 
de afaceri circulare;

18. subliniază nevoia de coerență a 
politicilor și invită Comisia să revizuiască 
în mod critic politicile existente pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
pentru procesele de producție și modelele 
de afaceri circulare; subliniază necesitatea 
ca statele membre să analizeze și, dacă 
este necesar, să revizuiască orice legislație 
națională relevantă care reprezintă o 
barieră sau care contravine în mod direct 
obiectivului strategiei privind economia 
circulară sau oricărei legislații viitoare a 
UE care derivă din strategie. În acest 
sens, statele membre sunt încurajate să ia 
în considerare obiectivele economiei 
circulare în orice legislație relevantă 
viitoare pe care o adoptă;

Or. en

Amendamentul 459
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază nevoia de coerență a 
politicilor și invită Comisia să revizuiască 
în mod critic politicile existente pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
pentru procesele de producție și modelele 
de afaceri circulare;

18. subliniază nevoia de coerență a 
politicilor și invită Comisia să revizuiască 
în mod critic politicile existente pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
pentru procesele de producție și modelele 
de afaceri circulare, inclusiv introducerea 
de stimulente economice, cum ar fi 
creșterea prețurilor la CO2, răspunderea 
extinsă a producătorilor cu modularea 
ecologică a taxelor și stimulente fiscale 
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pentru a crea piețe puternice pentru 
produse și servicii sustenabile, integrarea 
unei taxonomii ambițioase pentru 
economia circulară și, în plus, extinderea 
taxonomiei pentru a acoperi toate 
finanțările publice;

Or. en

Amendamentul 460
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază nevoia de coerență a 
politicilor și invită Comisia să revizuiască 
în mod critic politicile existente pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
pentru procesele de producție și modelele 
de afaceri circulare;

18. subliniază nevoia de coerență cu 
legislația și politicile UE existente, cum ar 
fi cadrul de proiectare ecologică și 
eticheta ecologică a UE, pentru a oferi 
certitudine economică și investițională în 
economia circulară, și invită Comisia să 
revizuiască în mod critic politicile existente 
pentru a evita incertitudinile juridice și 
pentru a asigura condiții de concurență 
echitabile pentru procesele de producție și 
modelele de afaceri circulare, consolidând 
totodată implementarea riguroasă a pieței 
unice;

Or. en

Amendamentul 461
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Ulrike Müller, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Linea 
Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază nevoia de coerență a 
politicilor și invită Comisia să revizuiască 

18. subliniază nevoia de coerență a 
politicilor pentru a asigura certitudinea 
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în mod critic politicile existente pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
pentru procesele de producție și modelele 
de afaceri circulare;

economică și investițională în tehnologiile 
și produsele circulare și pentru a asigura 
îndeplinirea obiectivelor planului de 
acțiune; invită Comisia să se concentreze 
în mod critic pe punerea în aplicare a 
legislației referitoare la economia 
circulară pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile pentru procesele de 
producție și modelele de afaceri circulare;

Or. en

Amendamentul 462
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază nevoia de coerență a 
politicilor și invită Comisia să revizuiască 
în mod critic politicile existente pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
pentru procesele de producție și modelele 
de afaceri circulare;

18. subliniază nevoia de coerență a 
politicilor între politicile noi și cele 
existente, cum ar fi cadrul de proiectare 
ecologică, inițiativa Mențiuni „ecologice”, 
eticheta ecologică a UE, și invită Comisia 
să revizuiască în mod critic politicile 
existente pentru a evita incertitudinile 
juridice și duplicarea instrumentelor de 
politică și de piață și pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile pentru 
procesele de producție și modelele de 
afaceri circulare;

Or. en

Amendamentul 463
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Delara Burkhardt, César Luena, 
Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara Cerdas, Monika 
Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază nevoia de coerență a 
politicilor și invită Comisia să revizuiască 
în mod critic politicile existente pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
pentru procesele de producție și modelele 
de afaceri circulare;

18. subliniază nevoia de coerență a 
politicilor și invită Comisia să revizuiască 
în mod critic politicile existente pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
pentru procesele de producție și modelele 
de afaceri circulare, precum și să 
introducă stimulente economice 
concepute în conformitate cu criteriile 
tehnice relevante de screening pentru 
economia circulară definite în 
Regulamentul privind taxonomia;

Or. en

Amendamentul 464
Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază nevoia de coerență a 
politicilor și invită Comisia să revizuiască 
în mod critic politicile existente pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
pentru procesele de producție și modelele 
de afaceri circulare;

18. subliniază nevoia de coerență a 
politicilor, de simplificare și de sinergii în 
ceea ce privește instrumentele comunitare 
care promovează economia circulară și 
invită Comisia să revizuiască în mod critic 
politicile existente pentru a asigura 
obiective realiste și condiții de concurență 
echitabile pentru procesele de producție și 
modelele de afaceri circulare;

Or. es

Amendamentul 465
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază nevoia de coerență a 
politicilor și invită Comisia să revizuiască 
în mod critic politicile existente pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
pentru procesele de producție și modelele 
de afaceri circulare;

18. subliniază nevoia de coerență a 
politicilor și invită Comisia să revizuiască 
în mod critic politicile existente pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
pentru procesele de producție și modelele 
de afaceri circulare, inclusiv introducerea 
de stimulente economice care să cuprindă 
o taxonomie ambițioasă pentru economia 
circulară;

Or. en

Amendamentul 466
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază nevoia de coerență a 
politicilor și invită Comisia să revizuiască 
în mod critic politicile existente pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
pentru procesele de producție și modelele 
de afaceri circulare;

18. subliniază nevoia de coerență a 
politicilor și invită Comisia să revizuiască 
în mod critic politicile existente pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
pentru procesele de producție și modelele 
de afaceri circulare, precum și să 
introducă stimulente economice precum 
TVA zero sau o cotă redusă de TVA 
pentru produsele reutilizate și reciclate;

Or. en

Amendamentul 467
Agnès Evren

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază nevoia de coerență a 
politicilor și invită Comisia să revizuiască 

18. subliniază nevoia de coerență între 
diferitele legislații și politici puse în 
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în mod critic politicile existente pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
pentru procesele de producție și modelele 
de afaceri circulare;

aplicare în Uniunea Europeană și invită 
Comisia să revizuiască în mod critic 
politicile existente pentru a asigura condiții 
de concurență echitabile pentru procesele 
de producție și modelele de afaceri 
circulare;

Or. fr

Amendamentul 468
Stanislav Polčák

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază nevoia de coerență a 
politicilor și invită Comisia să revizuiască 
în mod critic politicile existente pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
pentru procesele de producție și modelele 
de afaceri circulare;

18. subliniază nevoia de coerență a 
politicilor și invită Comisia să revizuiască 
în mod critic politicile existente, inclusiv 
pe cele care au un impact direct sau 
indirect asupra țărilor terțe, pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
pentru procesele de producție și modelele 
de afaceri circulare; 

Or. cs

Amendamentul 469
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază nevoia de coerență a 
politicilor și invită Comisia să revizuiască 
în mod critic politicile existente pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
pentru procesele de producție și modelele 
de afaceri circulare;

18. subliniază nevoia de coerență a 
politicilor și invită Comisia să revizuiască 
politicile existente pentru a asigura condiții 
de concurență echitabile pentru procesele 
de producție și modelele de afaceri 
circulare și să elimine treptat utilizarea 
stimulentelor pentru o valoare mai mică 
în detrimentul unei valori mai mari;
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Or. en

Amendamentul 470
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază nevoia de coerență a 
politicilor și invită Comisia să revizuiască 
în mod critic politicile existente pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
pentru procesele de producție și modelele 
de afaceri circulare;

18. subliniază nevoia de coerență a 
politicilor și invită Comisia să revizuiască 
în mod critic politicile existente pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
pentru procesele de producție și modelele 
de afaceri circulare, încurajând în același 
timp competitivitatea și inovarea UE;

Or. en

Amendamentul 471
Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază nevoia de coerență a 
politicilor și invită Comisia să revizuiască 
în mod critic politicile existente pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
pentru procesele de producție și modelele 
de afaceri circulare;

18. subliniază nevoia de coerență a 
politicilor UE și invită Comisia să 
revizuiască în mod critic politicile existente 
pentru a asigura condiții de concurență 
echitabile pentru procesele de producție și 
modelele de afaceri circulare;

Or. fr

Amendamentul 472
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază nevoia de coerență a 
politicilor și invită Comisia să revizuiască 
în mod critic politicile existente pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
pentru procesele de producție și modelele 
de afaceri circulare;

18. subliniază nevoia de coerență a 
politicilor și invită Comisia să revizuiască 
în mod critic politicile existente pentru a 
aborda neconcordanțele și pentru a se 
asigura că procesele de producție sunt 
implementate ușor;

Or. en

Amendamentul 473
Mohammed Chahim, Sara Cerdas, Monika Beňová, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. invită Comisia să creeze un spațiu 
de date pentru economia circulară, care 
să stimuleze și să permită accesul 
echitabil la date și informații precum și și 
schimbul de date și informații. Acesta ar 
trebui să contribuie la crearea condițiilor 
pentru schimbul de informații despre 
produse, materiale și substanțe între 
producători, comercianți, operatori de 
deșeuri și consumatori, totodată 
recunoscând nevoile diferite ale tuturor 
părților interesate din lanțul valoric;

Or. en

Amendamentul 474
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază necesitatea de a 
promova inovarea și o mai bună 



PE657.318v01-00 226/236 AM\1213135RO.docx

RO

reglementare la nivel de sisteme, fără a se 
limita la abordarea bazată pe produs, 
pentru a promova modele de 
aprovizionare fundamental mai eficiente 
axate pe o abordare bazată pe servicii, de 
exemplu, sisteme de mobilitate mai 
eficiente care promovează eficiența în 
toate modalitățile de mobilitate;

Or. en

Amendamentul 475
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază importanța unei piețe a 
bunurilor de ocazie și îndeamnă Comisia 
și statele membre să promoveze piața 
pentru comerțul cu bunuri de ocazie, 
inclusiv prin campanii educaționale și 
norme fiscale favorabile;

Or. en

Amendamentul 476
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită Comisiei să reflecteze 
asupra unor stimulente fiscale pentru 
produsele reciclate, reutilizabile, 
refabricate și eficiente din punct de vedere 
energetic și să propună astfel de 
stimulente;

Or. el
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Amendamentul 477
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. solicită Comisiei să interzică toate 
produsele de unică folosință în toate 
categoriile de produse dacă există 
alternative reutilizabile și/sau durabile; 
solicită Comisiei să interzică materialele 
care nu sunt reciclabile sau reutilizabile;

Or. en

Amendamentul 478
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 18 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18c. îndeamnă statele membre să 
asigure o supraveghere efectivă a pieței 
pentru a se asigura că atât produsele 
europene, cât și cele importate respectă 
cerințele referitoare la politica privind 
produsele și la proiectarea ecologică; 
îndeamnă Comisia să introducă un sistem 
de audit obligatoriu al terților, în cazul 
căruia auditorii trebuie să fie înregistrați 
în UE, și să verifice, cu consecințe legate 
de răspunderea juridică, dacă produsele și 
ambalajele introduse pe piețele UE sunt 
conforme cu Directiva privind proiectarea 
ecologică și cu cerințele UE privind 
economia circulară;

Or. en
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Amendamentul 479
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 18 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18d. subliniază că toate fluxurile de 
finanțare ale UE ar trebui să sprijine 
eficiența resurselor, în conformitate cu 
ierarhia deșeurilor, și îndeamnă Comisia 
și statele membre să elimine treptat toate 
subvențiile dăunătoare mediului, inclusiv 
cele pentru generarea de energie din 
fracțiunea biodegradabilă a deșeurilor 
municipale prin incinerare în 
conformitate cu Directiva 2009/28/CE 
privind promovarea utilizării energiei din 
surse regenerabile și subvenții directe și 
indirecte pentru combustibilii fosili;

Or. en

Amendamentul 480
Mohammed Chahim, Sara Cerdas, Monika Beňová, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 18 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18d. solicită Comisiei să actualizeze 
schema UE privind eticheta ecologică 
pentru era digitală. Soluțiile activate 
digital (de exemplu, coduri QR, aplicații, 
platforme online) ar trebui utilizate 
pentru a clarifica și comunica 
informațiile relevante părților interesate 
din lanțul valoric. De asemenea, ar putea 
ajuta consumatorii să facă alegeri 
sustenabile;

Or. en



AM\1213135RO.docx 229/236 PE657.318v01-00

RO

Amendamentul 481
Mohammed Chahim, Sara Cerdas, Monika Beňová, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 18 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18e. solicită Comisiei să încurajeze 
platformele online să furnizeze informații 
cu privire la produsele cu etichetă 
ecologică a UE, precum și la cele cu 
etichete ecologice naționale oficiale, și să 
permită consumatorilor să filtreze 
produse mai sustenabile;

Or. en

Amendamentul 482
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază nevoia de coerență 
legislativă și invită Comisia să revizuiască 
în mod critic obstacolele legislative 
existente care împiedică implementarea 
deplină a unei economii circulare;

Or. en

Amendamentul 483
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. îndeamnă Comisia să revizuiască 
Directiva 2010/75/UE privind emisiile 
industriale, ținând cont de tranziția către 
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economia circulară și de Strategia pentru 
promovarea sustenabilității în domeniul 
substanțelor chimice;

Or. en

Amendamentul 484
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. sprijină inițiativa pentru 
circularitate în domeniul electronicii, care 
va aborda deficiențele în ceea ce privește 
durabilitatea, proiectarea circulară, 
prevenirea generării de deșeuri, precum și 
colectarea și reciclarea deșeurilor; solicită 
armonizarea infrastructurii de reciclare a 
deșeurilor de echipamente electrice și 
electronice în UE;

19. sprijină inițiativa pentru 
circularitate în domeniul electronicii, care 
va aborda deficiențele în ceea ce privește 
durabilitatea, proiectarea circulară, 
reparabilitatea, accesul la piese de 
schimb, disponibilitatea actualizărilor de 
software, prevenirea generării de deșeuri, 
precum și fluxurile de colectare, reciclare 
și reutilizare a materiilor și care ar trebui 
să se asigure că produsele sunt de lungă 
durată, reutilizabile, actualizabile, 
reparabile și concepute pentru a fi oferite 
ca serviciu; solicită armonizarea 
infrastructurii de reciclare a deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice în UE; 
îndeamnă Comisia să abordeze 
obsolescența produselor cauzată de noile 
inovații digitale și de compatibilitatea 
sistemului, de absența actualizărilor și de 
blocaje, ca factori care generează deșeuri 
inutile de echipamente electrice și 
electronice;

Or. en

Amendamentul 485
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. sprijină inițiativa pentru 
circularitate în domeniul electronicii, care 
va aborda deficiențele în ceea ce privește 
durabilitatea, proiectarea circulară, 
prevenirea generării de deșeuri, precum și 
colectarea și reciclarea deșeurilor; solicită 
armonizarea infrastructurii de reciclare a 
deșeurilor de echipamente electrice și 
electronice în UE;

19. sprijină inițiativa pentru 
circularitate în domeniul electronicii, care 
ar trebui să abordeze deficiențele în ceea 
ce privește durabilitatea, conținutul de 
substanțe periculoase, potențialul de 
reutilizare, reciclare, reparare, conținutul 
reciclat, disponibilitatea pieselor de 
schimb și actualizările de software și 
hardware, deșeurile de echipamente 
electrice și electronice, prevenirea 
generării de deșeuri, precum și colectarea 
și reciclarea deșeurilor; solicită 
armonizarea infrastructurii de reciclare a 
deșeurilor de echipamente electrice și 
electronice în UE, solicită Comisiei 
Europene să abordeze obsolescența 
programată și a programelor software, 
blocajele și modelele artificiale de 
asistență software la sfârșitul ciclului de 
viață și să revizuiască cadrele juridice 
care favorizează monopolizarea 
programelor software de la sfârșitul 
ciclului de viață;

Or. en

Amendamentul 486
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. sprijină inițiativa pentru 
circularitate în domeniul electronicii, care 
va aborda deficiențele în ceea ce privește 
durabilitatea, proiectarea circulară, 
prevenirea generării de deșeuri, precum și 
colectarea și reciclarea deșeurilor; solicită 
armonizarea infrastructurii de reciclare a 
deșeurilor de echipamente electrice și 
electronice în UE;

19. sprijină inițiativa pentru 
circularitate în domeniul electronicii, care 
va aborda deficiențele în ceea ce privește 
durabilitatea, proiectarea circulară, 
prevenirea generării de deșeuri, precum și 
tehnologii de colectare și reciclare a 
deșeurilor, cum ar fi reciclarea chimică; 
solicită armonizarea infrastructurii de 
reciclare a deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice în UE; îndeamnă 
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Comisia să se asigure că reciclarea 
chimică va contribui la obiectivele de 
reciclare, să introducă stimulente de piață 
pentru conținutul reciclat comparabile cu 
stimulentele pentru combustibilii din 
surse regenerabile și se asigure că aceste 
stimulente pentru conținutul reciclat se 
aplică tuturor tipurilor de reciclare;

Or. en

Amendamentul 487
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. sprijină inițiativa pentru 
circularitate în domeniul electronicii, care 
va aborda deficiențele în ceea ce privește 
durabilitatea, proiectarea circulară, 
prevenirea generării de deșeuri, precum și 
colectarea și reciclarea deșeurilor; solicită 
armonizarea infrastructurii de reciclare a 
deșeurilor de echipamente electrice și 
electronice în UE;

19. sprijină inițiativa pentru 
circularitate în domeniul electronicii, care 
va aborda deficiențele în ceea ce privește 
durabilitatea, proiectarea circulară, 
prevenirea generării de deșeuri, precum și 
colectarea și reciclarea deșeurilor; solicită 
armonizarea infrastructurii de reciclare a 
deșeurilor de echipamente electrice și 
electronice în UE; solicită Comisiei și 
statelor membre să își intensifice 
eforturile de a restricționa utilizarea 
anumitor substanțe periculoase în 
echipamentele electrice și electronice 
pentru a reduce toxicitatea deșeurilor;

Or. el

Amendamentul 488
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Nicolae Ștefănuță, Ondřej Knotek

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. sprijină inițiativa pentru 19. sprijină inițiativa pentru 
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circularitate în domeniul electronicii, care 
va aborda deficiențele în ceea ce privește 
durabilitatea, proiectarea circulară, 
prevenirea generării de deșeuri, precum și 
colectarea și reciclarea deșeurilor; solicită 
armonizarea infrastructurii de reciclare a 
deșeurilor de echipamente electrice și 
electronice în UE;

circularitate în domeniul electronicii, care 
va aborda deficiențele în ceea ce privește 
durabilitatea, potențialul de reparare, 
accesul la piese de schimb, proiectarea 
circulară, prevenirea generării de deșeuri, 
precum și colectarea și reciclarea 
deșeurilor; solicită armonizarea 
infrastructurii de reciclare a deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice în UE; 
solicită integrarea unor aspecte precum 
obsolescența programelor software și 
conștientizarea consumatorilor cu privire 
la impactul utilizării produselor 
electronice și digitale asupra mediului;

Or. en

Amendamentul 489
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Ulrike Müller, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Linea Søgaard-Lidell, 
Frédérique Ries, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. sprijină inițiativa pentru 
circularitate în domeniul electronicii, care 
va aborda deficiențele în ceea ce privește 
durabilitatea, proiectarea circulară, 
prevenirea generării de deșeuri, precum și 
colectarea și reciclarea deșeurilor; solicită 
armonizarea infrastructurii de reciclare a 
deșeurilor de echipamente electrice și 
electronice în UE;

19. sprijină inițiativa pentru 
circularitate în domeniul electronicii, care 
va aborda deficiențele în ceea ce privește 
durabilitatea, proiectarea circulară, 
prevenirea generării de deșeuri, colectarea 
și reciclarea deșeurilor, printre altele, 
printr-o durată de viață mai lungă a 
produselor, printr-un potențial sporit de 
reciclare și printr-un conținut reciclat al 
produselor electronice; solicită 
armonizarea și îmbunătățirea 
infrastructurii de reciclare a deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice în UE;

Or. en

Amendamentul 490
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
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César Luena, Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara 
Cerdas, Monika Beňová, Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. sprijină inițiativa pentru 
circularitate în domeniul electronicii, care 
va aborda deficiențele în ceea ce privește 
durabilitatea, proiectarea circulară, 
prevenirea generării de deșeuri, precum și 
colectarea și reciclarea deșeurilor; solicită 
armonizarea infrastructurii de reciclare a 
deșeurilor de echipamente electrice și 
electronice în UE;

19. sprijină inițiativa pentru 
circularitate în domeniul electronicii, care 
va aborda deficiențele în ceea ce privește 
durabilitatea, proiectarea circulară, 
potențialul de reparare, abordarea 
obsolescenței programate, accesul la piese 
de schimb, prevenirea generării de deșeuri 
de echipamente electrice și electronice, 
precum și colectarea și reciclarea 
deșeurilor; solicită armonizarea 
infrastructurii de reciclare a deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice în UE;

Or. en

Amendamentul 491
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. sprijină inițiativa pentru 
circularitate în domeniul electronicii, care 
va aborda deficiențele în ceea ce privește 
durabilitatea, proiectarea circulară, 
prevenirea generării de deșeuri, precum și 
colectarea și reciclarea deșeurilor; solicită 
armonizarea infrastructurii de reciclare a 
deșeurilor de echipamente electrice și 
electronice în UE;

19. sprijină inițiativa pentru 
circularitate în domeniul electronicii, care 
va aborda deficiențele în ceea ce privește 
durabilitatea, proiectarea circulară, 
prevenirea generării de deșeuri de 
echipamente electrice și electronice, 
precum și reciclarea; îndeamnă Comisia să 
abordeze obsolescența programelor 
software, actualizările, blocajele și 
gestionarea drepturilor digitale în calitate 
de factori care generează deșeuri de 
echipamente electrice și electronice, 
precum și obligația de diligență pentru 
dispozitive;
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Amendamentul 492
César Luena, Javi López, Marcos Ros Sempere, Nicolás González Casares, Cristina 
Maestre Martín De Almagro

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. sprijină inițiativa pentru 
circularitate în domeniul electronicii, care 
va aborda deficiențele în ceea ce privește 
durabilitatea, proiectarea circulară, 
prevenirea generării de deșeuri, precum și 
colectarea și reciclarea deșeurilor; solicită 
armonizarea infrastructurii de reciclare a 
deșeurilor de echipamente electrice și 
electronice în UE;

19. sprijină inițiativa pentru 
circularitate în domeniul electronicii, care 
va aborda deficiențele în ceea ce privește 
durabilitatea, reutilizarea, potențialul de 
reparare, proiectarea circulară, prevenirea 
generării de deșeuri, precum și colectarea 
și reciclarea deșeurilor; solicită 
armonizarea infrastructurii de reciclare a 
deșeurilor de echipamente electrice și 
electronice în UE;

Or. en

Amendamentul 493
Róża Thun und Hohenstein

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. reamintește că, în conformitate cu 
noul plan de acțiune privind economia 
circulară, Comisia ar trebui să ia în 
considerare inițiative legislative de 
creștere a volumului de cabluri și 
încărcătoare colectate și reciclate în 
statele membre, evitând astfel utilizarea 
altor materii prime, producerea mai 
multor emisii de CO2 și generarea unei 
cantități mai mari de deșeuri de 
echipamente electronice;

Or. en
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