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Amendamentul 494
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază că aproape jumătate din 
economiile de eficiență energetică ce vor 
fi realizate până în 2020 se datorează 
aplicării Directivei privind proiectarea 
ecologică, subliniază necesitatea de a 
asigura finalizarea rapidă a activității 
existente de proiectare ecologică privind 
produsele electronice și TIC: în special 
pentru smartphone-uri, tablete, 
computere, imprimante (inclusiv cartușe), 
stațiile și subsistemele pentru rețelele de 
telefonie mobilă și echipamentele pentru 
rețele, cu recomandarea de a propune 
măsuri până cel târziu în 2021, insistă ca 
domeniul de aplicare să acopere nu 
numai produsele, ci și structurile, cum ar 
fi centrele sau serviciile de date precum 
cele utilizate pentru serviciile de tip cloud, 
jocuri sau streaming;

Or. en

Amendamentul 495
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. solicită Comisiei să efectueze un 
studiu privind impactul asupra mediului 
al centrelor de date, inclusiv, printre 
altele, privind amprenta de carbon, 
eficiența energetică, utilizarea căldurii 
reziduale, clădirile, aprovizionarea cu 
materiale, substanțele periculoase și 
dăunătoare și utilizarea și nevoia de 
materii prime critice, precum și alte 
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aspecte ale circularității acestora, 
deoarece s-a estimat că până în 2025 
acestea ar putea consuma o cincime din 
energia electrică globală și au amprenta 
de carbon cu cea mai rapidă creștere din 
sectorul IT;

Or. en

Amendamentul 496
Róża Thun und Hohenstein

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază, având în vedere că, în 
2016, deșeurile totale de echipamente 
electrice și electronice din Europa 
reprezentau 12,3 milioane de tone 
metrice, echivalentul a 16,6 kg în medie 
pe cap de locuitor, importanța 
introducerii, în cadrul Directivei privind 
deșeurile de echipamente electrice și 
electronice (DEEE) (2012/19/UE), a unor 
noi opțiuni pentru un sistem paneuropean 
de returnare sau revânzare a telefoanelor 
mobile, tabletelor, încărcătoarelor vechi și 
a altor echipamente mici electrice și 
electronice;

Or. en

Amendamentul 497
Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază că este important să se 
promoveze modele de consum și de 
producție mai sustenabile pentru 
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produsele electronice și TIC și invită 
Comisia să analizeze posibilitatea de a 
pune la dispoziția consumatorilor 
informații despre distincția dintre 
actualizările corective și cele evolutive și 
despre impactul consumului de date din 
punctul de vedere al emisiilor de dioxid de 
carbon;

Or. fr

Amendamentul 498
Marek Paweł Balt

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. solicită instituirea unui sistem 
obligatoriu de certificare pentru 
reciclatorii de deșeuri electronice pentru a 
garanta o recuperare eficientă a 
materialelor și o protecție a mediului 
conform standardului EN 50625 privind 
cerințele de colectare, logistică și tratare a 
DEEE și specificațiile tehnice aferente;

Or. en

Amendamentul 499
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 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. salută angajamentul Comisiei de a 
dezvolta un sistem paneuropean de 
returnare a produselor TIC și subliniază 
necesitatea de a asigura finalizarea rapidă 
a activității existente de proiectare 
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ecologică privind produsele electronice și 
TIC în vederea propunerii unor măsuri 
până cel târziu în 2021;

Or. en

Amendamentul 500
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. solicită Comisiei să finalizeze 
rapid activitatea existentă de proiectare 
ecologică privind produsele electronice și 
TIC, în special pentru smartphone-uri, 
tablete, computere și imprimante (inclusiv 
cartușe) și recomandă propunerea unor 
măsuri până cel târziu în 2021;

Or. en

Amendamentul 501
César Luena, Javi López, Marcos Ros Sempere, Nicolás González Casares, Cristina 
Maestre Martín De Almagro

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. solicită Comisiei să combată 
obsolescența programată, să abordeze 
problema modelelor de suport artificial al 
software-urilor aflate la sfârșitul ciclului 
de viață și să ia măsurile necesare pentru 
a pune capăt oricărei monopolizări a 
software-urilor aflate la sfârșitul ciclului 
de viață, pentru a încuraja circularitatea;

Or. en
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Amendamentul 502
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 19 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19c. își reafirmă sprijinul pentru un 
încărcător comun și pentru măsurile de 
reglementare privind încărcătoarele 
pentru telefoanele mobile și dispozitivele 
similare și consideră că Comisia trebuie 
să analizeze și dispozitivele de încărcare 
fără fir; încurajează Comisia să exploreze 
opțiunile de abordare a tuturor celorlalte 
diferențe inutile între cablurile produse de 
diverși producători, inclusiv cablurile 
HDMI și alte cabluri TIC; 

Or. en

Amendamentul 503
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nicolae Ștefănuță, Ondřej Knotek, Martin Hojsík

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. solicită Comisiei Europene să 
lucreze la introducerea unor măsuri care 
să permită dezvoltarea unui încărcător 
universal pentru smartphone-uri în 
Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 504
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. îndeamnă Comisia să abordeze 
problema obsolescenței produselor și a 
software-urilor și a gestionării drepturilor 
digitale ca factori de generare a 
deșeurilor de echipamente electrice și 
electronice, precum și problema obligației 
de diligență privind dispozitivele;

Or. en

Amendamentul 505
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. încurajează Comisia să emită 
orientări adresate statelor membre privind 
modul de instituire a registrelor naționale 
de reparatori profesioniști pentru a se 
asigura că o gamă largă de reparatori, 
inclusiv reparatori independenți și ateliere 
de reparații, au acces la informații privind 
reparațiile și la piese de schimb și pentru 
ca repararea produselor să fie competitivă 
din punct de vedere economic cu 
produsele noi;

Or. en

Amendamentul 506
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. consideră că „dreptul la reparare” 
nu ar trebui să se limiteze la TIC, însă 
confirmă că acesta este un sector 
prioritar; solicită Comisiei să garanteze că 
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dreptul de a actualiza software-urile 
depășite nu atrage costuri suplimentare 
pentru consumatori;

Or. en

Amendamentul 507
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara Cerdas, Monika Beňová, 
Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. solicită Comisiei să considere 
tehnologiile pentru sursele de energie 
regenerabile ca un nou lanț valoric 
esențial datorită importanței surselor de 
energie regenerabile pentru tranziția către 
o economie circulară și pentru tranziția 
lanțurilor valorice strategice către 
modelele de neutralitate a emisiilor de 
dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 508
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. îndeamnă Comisia să ia măsuri 
pentru a revizui normele UE privind 
restricționarea substanțelor și 
materialelor periculoase din 
echipamentele electrice și electronice și 
pentru a furniza orientări în vederea 
îmbunătățirii coerenței cu legislația 
relevantă;
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Or. en

Amendamentul 509
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 19 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19c. salută disponibilitatea de a 
dezvolta un sistem paneuropean de 
returnare pentru produsele TIC; 
subliniază importanța conceperii unui 
astfel de sistem de returnare și a oricărui 
alt model de colectare, într-un mod care 
să protejeze capacitatea de reutilizare a 
produselor TIC și să asigure accesul 
operatorilor care se ocupă de reutilizare 
la bunurile reutilizabile;

Or. en

Amendamentul 510
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 19 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19c. salută disponibilitatea de a 
dezvolta un sistem paneuropean de 
returnare pentru produsele TIC; 
subliniază importanța conceperii unui 
astfel de sistem de returnare și a oricărui 
alt model de colectare, într-un mod care 
să protejeze capacitatea de reutilizare a 
produselor TIC și să asigure accesul 
operatorilor care se ocupă de reutilizare 
la bunurile reutilizabile;

Or. en

Amendamentul 511
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 19 d (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19d. consideră că recuperarea 
deșeurilor electronice trebuie facilitată 
considerabil pentru cetățeni; sprijină 
sistemul de returnare al Comisiei pentru 
returnarea sau revânzarea telefoanelor 
mobile, a tabletelor și încărcătoarelor 
vechi și consideră că acesta trebuie extins 
la toate produsele electronice și TIC, 
transformând toți vânzătorii în puncte de 
colectare;

Or. en

Amendamentul 512
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. subliniază importanța conceperii 
unor modele de colectare, inclusiv a unor 
sisteme de returnare, într-un mod care să 
protejeze capacitatea de reutilizare a 
produselor TIC și să asigure accesul 
operatorilor care se ocupă de reutilizare 
la bunurile reutilizabile;

Or. en

Amendamentul 513
Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. subliniază că este necesar să se 
introducă un mod standby cu consum 
foarte redus de energie pentru routere și o 
tranziție lină de la modul standby la 
modul activ, pentru a reduce consumul de 
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energie;

Or. fr

Amendamentul 514
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. solicită Comisiei, pe lângă 
inițiativa pentru circularitate în domeniul 
electronicii, să propună o inițiativă de 
digitalizare circulară și sustenabilă și un 
plan privind TIC și IA;

Or. en

Amendamentul 515
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 19 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19c. subliniază necesitatea unei mai 
bune înțelegeri a modului în care 
tehnologiile de inteligență artificială pot 
sprijini o economie circulară prin 
încurajarea aplicațiilor lor în proiectare, 
modele de afaceri și infrastructură; 
subliniază importanța de a considera 
digitalizarea un factor esențial al 
economiei circulare, în special în ceea ce 
privește pașapoartele pentru produse sau 
informațiile importante în contextul unui 
„spațiu al datelor” la nivelul UE; 
subliniază că îmbunătățirea accesibilității 
datelor și a schimbului de date va fi 
esențială, asigurând în același timp o 
colaborare activă între părțile interesate, 
pentru a se asigura că noile abordări 
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rămân echitabile și incluzive și că 
protejează viața privată și securitatea 
datelor; solicită Comisiei să evalueze 
impactul material și climatic al 
digitalizării, inclusiv impactul internetului 
obiectelor, al 5G și al dezvoltării centrelor 
de date;

Or. en

Amendamentul 516
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

solicită instituirea unui sistem obligatoriu 
de certificare pentru reciclatorii de 
deșeuri electronice pentru a garanta o 
recuperare eficientă a materialelor și o 
protecție a mediului conform 
standardului EN 50625 privind cerințele 
de colectare, logistică și tratare a DEEE și 
specificațiile tehnice aferente;

Or. en

Amendamentul 517
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 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța unei abordări 
strategice a cadrului legislativ pentru 
baterii și vehicule în contextul tranziției 
către o mobilitate curată și al politicilor 
privind materiile prime critice;

20. subliniază importanța unei abordări 
strategice, etice, sustenabile din punct de 
vedere ecologic și circulare a cadrului 
legislativ pentru baterii și vehicule în 
contextul tranziției către o mobilitate cu 
emisii nule și în vederea unor măsuri care 
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să asigure aprovizionarea cu materii 
prime critice din surse sustenabile;

Or. en

Amendamentul 518
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța unei abordări 
strategice a cadrului legislativ pentru 
baterii și vehicule în contextul tranziției 
către o mobilitate curată și al politicilor 
privind materiile prime critice;

20. subliniază importanța unei abordări 
strategice, etice și sustenabile din punct de 
vedere ecologic și a cadrului legislativ 
pentru baterii și vehicule în contextul 
tranziției către o mobilitate curată și al 
aprovizionării cu materii prime critice din 
surse sustenabile și echitabilă;

Or. en

Amendamentul 519
Marek Paweł Balt

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța unei abordări 
strategice a cadrului legislativ pentru 
baterii și vehicule în contextul tranziției 
către o mobilitate curată și al politicilor 
privind materiile prime critice;

20. subliniază importanța unei abordări 
strategice a cadrului legislativ pentru 
baterii și vehicule în contextul tranziției 
către o mobilitate curată și al politicilor 
privind materiile prime necesare pentru 
fabricarea lor, inclusiv materiile prime 
critice;

Or. en

Amendamentul 520
Maria Spyraki
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Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța unei abordări 
strategice a cadrului legislativ pentru 
baterii și vehicule în contextul tranziției 
către o mobilitate curată și al politicilor 
privind materiile prime critice;

20. subliniază importanța unei abordări 
strategice a cadrului legislativ pentru 
baterii și vehicule în contextul tranziției 
către o mobilitate curată și al politicilor 
privind materiile prime necesare pentru 
fabricarea lor, inclusiv materiile prime 
critice;

Or. en

Amendamentul 521
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța unei abordări 
strategice a cadrului legislativ pentru 
baterii și vehicule în contextul tranziției 
către o mobilitate curată și al politicilor 
privind materiile prime critice;

20. subliniază importanța unei abordări 
strategice, etice și sustenabile din punct de 
vedere ecologic a cadrului legislativ pentru 
baterii și vehicule în contextul tranziției 
către o mobilitate curată și al unei 
aprovizionări cu materii prime critice din 
surse sustenabile;

Or. en

Amendamentul 522
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța unei abordări 
strategice a cadrului legislativ pentru 
baterii și vehicule în contextul tranziției 
către o mobilitate curată și al politicilor 

20. subliniază importanța unei abordări 
strategice a cadrului legislativ pentru 
baterii și vehicule în contextul tranziției 
către o mobilitate curată, al rețelelor de 
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privind materiile prime critice; energie electrică din surse regenerabile și 
al aprovizionării cu materii prime critice 
din surse sustenabile;

Or. en

Amendamentul 523
Sylvia Limmer

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța unei abordări 
strategice a cadrului legislativ pentru 
baterii și vehicule în contextul tranziției 
către o mobilitate curată și al politicilor 
privind materiile prime critice;

20. subliniază importanța unei abordări 
strategice a cadrului legislativ pentru 
baterii și vehicule, precum și importanța 
reciclării de înaltă calitate și a circuitelor 
de materiale închise;

Or. de

Amendamentul 524
Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța unei abordări 
strategice a cadrului legislativ pentru 
baterii și vehicule în contextul tranziției 
către o mobilitate curată și al politicilor 
privind materiile prime critice;

20. subliniază importanța unei abordări 
strategice a cadrului legislativ pentru 
baterii și vehicule în contextul tranziției 
către o mobilitate curată și al politicilor 
privind materiile prime critice; subliniază 
că este necesar să se reducă importurile 
de cobalt și de litiu din China;

Or. es

Amendamentul 525
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. consideră că axarea pe transportul 
public trebuie să ocupe un loc central în 
cadrul acțiunii economiei circulare 
privind lanțul valoric al produselor-cheie; 
recunoaște provocările de mediu și 
dificultățile legate de extinderea utilizării 
vehiculelor electrice pentru a înlocui toate 
vehiculele echipate cu motoare cu ardere 
internă, care vor necesita tot mai multe 
resurse, și subliniază că serviciile de 
transport public de bună calitate pot 
reduce semnificativ numărul de 
autoturisme proprietate personală; 
consideră că Comisia nu ar trebui să 
susțină vehiculele electrice fără să 
sublinieze provocările aferente legate de 
resurse; 

Or. en

Amendamentul 526
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. observă că serviciile de mobilitate 
partajată economisesc resurse de 
producție și că efectele asupra mediului 
provocate de extragerea și prelucrarea 
materiilor prime pentru vehicule pot fi 
reduse prin utilizarea eficientă a 
materialelor și printr-o reciclare mai 
bună; îndeamnă Comisia să introducă 
perioade de garanție mai lungi pentru 
vehicule și dreptul de a fi reparate;

Or. en
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Amendamentul 527
Claudia Gamon, Ulrike Müller, Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. reamintește rolul esențial al 
bateriilor în asigurarea unei stabilități a 
alimentării cu energie electrică în ceea ce 
privește volatilitatea crescândă a energiei 
electrice ca urmare a creșterii ponderii 
energiei din surse regenerabile și, prin 
urmare, reamintește contribuția lor 
esențială la atingerea obiectivelor UE în 
materie de energie și climă;

Or. en

Amendamentul 528
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. subliniază că soluțiile de tipul 
„produsul ca serviciu” în mobilitatea 
sustenabilă și inteligentă nu trebuie să fie 
neapărat furnizate de întreprinderi, 
putând fi preluate cu ușurință de 
autoritățile locale și de alte autorități 
publice, care să ofere soluții aflate în 
proprietate publică;

Or. en

Amendamentul 529
Claudia Gamon, Ulrike Müller, Susana Solís Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. salută eforturile Comisiei de a crea 
standarde pentru bateriile europene;

Or. en

Amendamentul 530
Claudia Gamon, Ulrike Müller, Susana Solís Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 20 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20c. recunoaște că există deja sisteme 
de colectare și reciclare funcționale, 
precum și procese în sistem închis, în 
conformitate cu principiile economiei 
circulare, pentru o serie de tehnologii de 
fabricare a bateriilor, în special în 
lanțurile valorice ale bateriilor industriale 
și auto din UE, de exemplu acumulatorii 
de demarare cu plumb, și consideră că 
aceste sisteme ar putea fi considerate un 
model pentru reciclarea bateriilor;

Or. en

Amendamentul 531
Claudia Gamon, Ulrike Müller, Susana Solís Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 20 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20d. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la faptul că UE are o capacitate foarte 
redusă de fabricare a bateriilor; salută, 
prin urmare, Alianța europeană pentru 
baterii și Planul de acțiune strategic 
privind bateriile; solicită susținerea lor 
continuă și consolidarea punerii în 
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aplicare a Planului de acțiune strategic 
privind bateriile; salută, în acest sens, 
anunțul Comisiei că va propune măsuri 
legislative privind bateriile în sprijinul 
Planului de acțiune strategic și al 
economiei circulare; solicită, în acest 
sens, analiza ciclului de viață al 
bateriilor;

Or. en

Amendamentul 532
Claudia Gamon, Ulrike Müller, Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

Propunere de rezoluție
Punctul 20 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20e. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la dependența puternică a UE de 
importurile de materii prime pentru 
producția de baterii; este convins că 
îmbunătățirea sistemelor de reciclare a 
bateriilor ar putea conduce la 
disponibilitatea unei părți semnificative a 
materiilor prime necesare pentru 
producția de baterii în UE;

Or. en

Amendamentul 533
Claudia Gamon, Ulrike Müller, Susana Solís Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 20 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20f. recunoaște potențialul ca bateriile 
utilizate de la vehiculele electrice să fie 
reutilizate pentru stocarea energiei în 
gospodării private sau în unități de baterii 
mai mari; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la faptul că clasificarea bateriilor 
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uzate ca deșeuri în Directiva privind 
bateriile, fără a ține seama de reutilizare, 
poate acționa ca un obstacol în calea 
acestei reutilizări;

Or. en

Amendamentul 534
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită crearea unui nou cadru de 
reglementare privind bateriile, care să 
includă proiectarea ecologică, 
îmbunătățirea colectării, reutilizării și 
reciclării, recuperarea materialelor 
valoroase, informațiile pentru consumatori, 
impactul asupra mediului pe durata ciclului 
de viață și aprovizionarea din surse 
sustenabile;

21. sprijină planurile Comisiei pentru 
propuneri legislative în vederea asigurării 
unui lanț valoric al bateriilor sigur, 
circular și sustenabil pentru toate 
bateriile, care să includă aprovizionarea 
etică, din surse sustenabile, proiectarea 
ecologică, materialele reciclate, înlocuirea 
substanțelor periculoase, dacă este 
posibil, refabricarea, îmbunătățirea 
colectării separate, reutilizării și reciclării, 
recuperarea materialelor valoroase, 
informațiile pentru consumatori, impactul 
asupra mediului pe durata ciclului de viață 
și preconizează că această propunere va 
include măsuri privind interzicerea 
bateriilor de unică folosință atunci când 
sunt disponibile alternative reîncărcabile 
și că va stabili un sistem de returnare a 
bateriilor vechi;

Or. en

Amendamentul 535
Hildegard Bentele

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită crearea unui nou cadru de 
reglementare privind bateriile, care să 
includă proiectarea ecologică, 
îmbunătățirea colectării, reutilizării și 
reciclării, recuperarea materialelor 
valoroase, informațiile pentru consumatori, 
impactul asupra mediului pe durata ciclului 
de viață și aprovizionarea din surse 
sustenabile;

21. solicită crearea unui nou cadru de 
reglementare privind bateriile, care să 
includă noi definiții armonizate ale 
bateriilor în funcție de compoziția lor 
chimică, norme privind proiectarea 
ecologică, îmbunătățirea colectării prin 
introducerea unei garanții obligatorii 
pentru bateriile cu litiu la nivelul UE, 
reutilizarea și obiective mai ambițioase în 
materie de reciclare, recuperarea 
materialelor valoroase, informațiile pentru 
consumatori prin introducerea de obligații 
de etichetare, impactul asupra mediului pe 
durata ciclului de viață, aplicarea în 
continuare a răspunderii extinse a 
producătorilor pentru toate tipurile de 
baterii și aprovizionarea din surse 
sustenabile;

Or. de

Amendamentul 536
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită crearea unui nou cadru de 
reglementare privind bateriile, care să 
includă proiectarea ecologică, 
îmbunătățirea colectării, reutilizării și 
reciclării, recuperarea materialelor 
valoroase, informațiile pentru consumatori, 
impactul asupra mediului pe durata ciclului 
de viață și aprovizionarea din surse 
sustenabile;

21. solicită crearea unui nou cadru de 
reglementare privind bateriile, care să 
includă proiectarea ecologică, 
îmbunătățirea colectării separate, 
materialele reciclate, reutilizarea, 
refabricarea, reorientarea către aplicații 
staționare, reciclarea, recuperarea 
materialelor valoroase, informațiile pentru 
consumatori, impactul asupra mediului pe 
durata ciclului de viață și aprovizionarea 
din surse sustenabile, limitarea bateriilor 
de unică folosință la aplicațiile în care 
acestea nu pot fi înlocuite cu baterii 
reîncărcabile și o atenție specifică 
acordată bateriilor în ceea ce privește 
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mobilitatea și stocarea energiei;

Or. en

Amendamentul 537
Maria Arena

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită crearea unui nou cadru de 
reglementare privind bateriile, care să 
includă proiectarea ecologică, 
îmbunătățirea colectării, reutilizării și 
reciclării, recuperarea materialelor 
valoroase, informațiile pentru consumatori, 
impactul asupra mediului pe durata ciclului 
de viață și aprovizionarea din surse 
sustenabile;

21. solicită crearea unui nou cadru de 
reglementare privind bateriile, care să 
includă proiectarea ecologică, 
îmbunătățirea colectării, reutilizării și 
reciclării, recuperarea materialelor 
valoroase, informațiile pentru consumatori, 
impactul asupra mediului pe durata 
întregului ciclu de viață și aprovizionarea 
din surse sustenabile; salută, cu privire la 
acest ultim aspect, propunerea Comisiei 
de a introduce o legislație obligatorie 
privind diligența până în 2021 care să 
abordeze efectele adverse asupra mediului 
și asupra drepturilor omului legate de 
extragerea materiilor prime;

Or. en

Amendamentul 538
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită crearea unui nou cadru de 
reglementare privind bateriile, care să 
includă proiectarea ecologică, 
îmbunătățirea colectării, reutilizării și 
reciclării, recuperarea materialelor 
valoroase, informațiile pentru consumatori, 
impactul asupra mediului pe durata ciclului 

21. solicită crearea unui nou cadru de 
reglementare privind bateriile, care să 
includă proiectarea ecologică, utilizarea 
mai eficientă și integrarea rețelelor, 
măsuri adecvate de gestionare a riscurilor 
pentru substanțele chimice periculoase și 
substanțele dăunătoare, îmbunătățirea 
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de viață și aprovizionarea din surse 
sustenabile;

colectării, reutilizarea, recondiționarea, 
refabricarea, reorientarea și reciclarea, 
recuperarea materialelor valoroase, 
informațiile pentru consumatori, impactul 
asupra mediului pe durata ciclului de viață 
și aprovizionarea din surse sustenabile;

Or. en

Amendamentul 539
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită crearea unui nou cadru de 
reglementare privind bateriile, care să 
includă proiectarea ecologică, 
îmbunătățirea colectării, reutilizării și 
reciclării, recuperarea materialelor 
valoroase, informațiile pentru consumatori, 
impactul asupra mediului pe durata ciclului 
de viață și aprovizionarea din surse 
sustenabile;

21. solicită crearea unui nou cadru de 
reglementare privind bateriile, care să 
includă aprovizionarea din surse 
sustenabile, proiectarea ecologică, 
materialele reciclate, refabricarea, 
îmbunătățirea colectării separate, a 
reutilizării și reciclării, recuperarea 
materialelor valoroase, informațiile pentru 
consumatori, impactul asupra mediului pe 
durata ciclului de viață și limitarea 
bateriilor de unică folosință exclusiv la 
aplicațiile în care acestea nu pot fi 
înlocuite cu baterii reîncărcabile;

Or. en

Amendamentul 540
Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Pascal Canfin

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită crearea unui nou cadru de 
reglementare privind bateriile, care să 
includă proiectarea ecologică, 
îmbunătățirea colectării, reutilizării și 

21. solicită crearea unui nou cadru de 
reglementare privind bateriile, care să 
includă proiectarea ecologică, 
îmbunătățirea colectării, reutilizării și 
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reciclării, recuperarea materialelor 
valoroase, informațiile pentru consumatori, 
impactul asupra mediului pe durata ciclului 
de viață și aprovizionarea din surse 
sustenabile;

reciclării, recuperarea materialelor 
valoroase, informațiile pentru consumatori, 
impactul asupra mediului pe durata ciclului 
de viață și aprovizionarea din surse 
sustenabile în special pentru activitățile 
care au loc în țări terțe, precum extracția 
de litiu și de nichel, sau care pot afecta 
biodiversitatea sau fundul marin;

Or. en

Amendamentul 541
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 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită crearea unui nou cadru de 
reglementare privind bateriile, care să 
includă proiectarea ecologică, 
îmbunătățirea colectării, reutilizării și 
reciclării, recuperarea materialelor 
valoroase, informațiile pentru consumatori, 
impactul asupra mediului pe durata ciclului 
de viață și aprovizionarea din surse 
sustenabile;

21. solicită crearea unui nou cadru de 
reglementare privind bateriile, care să 
includă proiectarea ecologică, conținutul 
reciclat, refabricarea, îmbunătățirea 
colectării separate, reutilizarea, 
reorientarea și reciclarea, recuperarea 
materialelor valoroase, informațiile pentru 
consumatori, impactul asupra mediului pe 
durata ciclului de viață și aprovizionarea 
din surse sustenabile, cu dispoziții dedicate 
privind bateriile legate de mobilitate și de 
stocarea energiei;

Or. en

Amendamentul 542
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 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită crearea unui nou cadru de 
reglementare privind bateriile, care să 
includă proiectarea ecologică, 
îmbunătățirea colectării, reutilizării și 
reciclării, recuperarea materialelor 
valoroase, informațiile pentru consumatori, 
impactul asupra mediului pe durata ciclului 
de viață și aprovizionarea din surse 
sustenabile;

21. solicită crearea unui nou cadru de 
reglementare privind bateriile, care să 
includă proiectarea ecologică, 
îmbunătățirea colectării, reutilizării și 
reciclării, recuperarea materialelor 
valoroase, informațiile pentru consumatori, 
impactul asupra mediului pe durata ciclului 
de viață și aprovizionarea din surse 
sustenabile; sprijină crearea unor lanțuri 
valorice competitive și reziliente pentru 
producția de baterii și reciclarea în UE;

Or. en

Amendamentul 543
Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită crearea unui nou cadru de 
reglementare privind bateriile, care să 
includă proiectarea ecologică, 
îmbunătățirea colectării, reutilizării și 
reciclării, recuperarea materialelor 
valoroase, informațiile pentru consumatori, 
impactul asupra mediului pe durata ciclului 
de viață și aprovizionarea din surse 
sustenabile;

21. solicită crearea unui nou cadru de 
reglementare privind bateriile care să 
prelungească durata de viață a bateriilor 
și să îmbunătățească eficiența încărcării; 
solicită, mai mult, ca propunerea Comisiei 
să includă proiectarea ecologică, 
îmbunătățirea colectării, reutilizării și 
reciclării, recuperarea materialelor 
valoroase, informațiile pentru consumatori, 
impactul asupra mediului pe durata ciclului 
de viață și aprovizionarea din surse 
sustenabile;

Or. en

Amendamentul 544
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită crearea unui nou cadru de 
reglementare privind bateriile, care să 
includă proiectarea ecologică, 
îmbunătățirea colectării, reutilizării și 
reciclării, recuperarea materialelor 
valoroase, informațiile pentru consumatori, 
impactul asupra mediului pe durata ciclului 
de viață și aprovizionarea din surse 
sustenabile;

21. solicită crearea unui nou cadru de 
reglementare privind bateriile, care să 
includă proiectarea ecologică, 
îmbunătățirea colectării, reutilizarea, 
reorientarea către aplicații staționare și 
reciclarea, recuperarea materialelor 
valoroase, informațiile pentru consumatori, 
impactul asupra mediului pe durata ciclului 
de viață și aprovizionarea din surse 
sustenabile, acordând o atenție specifică 
bateriilor în ceea ce privește mobilitatea și 
stocarea energiei;

Or. en

Amendamentul 545
Sylvia Limmer

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită crearea unui nou cadru de 
reglementare privind bateriile, care să 
includă proiectarea ecologică, 
îmbunătățirea colectării, reutilizării și 
reciclării, recuperarea materialelor 
valoroase, informațiile pentru consumatori, 
impactul asupra mediului pe durata ciclului 
de viață și aprovizionarea din surse 
sustenabile;

21. solicită crearea unui nou cadru de 
reglementare privind bateriile, care să 
includă aceleași standarde privind 
proiectarea ecologică, reutilizarea, 
reciclarea, recuperarea materialelor 
valoroase, informațiile pentru consumatori, 
impactul asupra mediului luând în 
considerare durata ciclului de viață și 
aprovizionarea din surse sustenabile, astfel 
cum se solicită pentru toate celelalte 
grupuri de produse; 

Or. de

Amendamentul 546
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită crearea unui nou cadru de 
reglementare privind bateriile, care să 
includă proiectarea ecologică, 
îmbunătățirea colectării, reutilizării și 
reciclării, recuperarea materialelor 
valoroase, informațiile pentru consumatori, 
impactul asupra mediului pe durata ciclului 
de viață și aprovizionarea din surse 
sustenabile;

21. solicită crearea unui nou cadru de 
reglementare privind bateriile, care să 
includă proiectarea ecologică, 
îmbunătățirea colectării, reutilizării și 
reciclării, recuperarea materialelor 
valoroase, informațiile pentru consumatori, 
impactul asupra mediului pe durata ciclului 
de viață și aprovizionarea sigură din surse 
sustenabile;

Or. en

Amendamentul 547
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. solicită un nou cadru de 
reglementare pentru sistemele de 
mobilitate care să maximizeze utilitatea și 
circuitele de materiale închise ale 
sistemelor de mobilitate intermodală, din 
care vor face parte autoturismele electrice 
partajate; încurajează, în acest sens, ca 
punerea în aplicare a Planului de acțiune 
privind economia circulară și a Strategiei 
de mobilitate să coopereze îndeaproape 
pentru un sistem de mobilitate circulară;

Or. en

Amendamentul 548
Claudia Gamon, Ulrike Müller, Susana Solís Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. solicită Comisiei să propună 
obiective de colectare și reciclare 
ambițioase pentru baterii, bazate pe 
fracțiile metalice critice, atunci când 
revizuiește Directiva privind bateriile și 
după ce efectuează o evaluare a 
impactului; subliniază necesitatea de a 
promova în continuare cercetarea și 
inovarea pentru procesele și tehnologiile 
de reciclare în cadrul programului 
Orizont Europa;

Or. en

Amendamentul 549
Andreas Glück, Asger Christensen, Ondřej Knotek, Irena Joveva

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază potențialul soluțiilor 
bazate pe hidrogen pentru circularitatea 
dioxidului de carbon în sectorul 
transporturilor; subliniază că 
combustibilii sintetici neutri din punctul 
de vedere al emisiilor de dioxid de carbon 
pot înlocui combustibilii fosili pentru a 
permite o utilizare continuată și 
sustenabilă a infrastructurii existente de 
transport, stocare și alimentare, precum și 
a tehnologiilor de utilizare finală;

Or. en

Amendamentul 550
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, Irena Joveva, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Asger 
Christensen
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Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la impactul socioeconomic și la costurile 
industriei extractive, în special în cadrul 
industriei cobaltului; solicită Comisiei să 
evalueze opțiunile pentru un cadru 
legislativ viabil în vederea asigurării 
sustenabilității sectorului în contextul 
internațional;

Or. en

Amendamentul 551
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 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. solicită Comisiei să evalueze 
instituirea unui cadru de reglementare 
specific pentru cerințele minime privind 
răspunderea extinsă a producătorilor cu 
privire la bateriile pentru 
electromobilitate, cu scopul de a stimula 
circularitatea acestora și inovația pe piața 
bateriilor;

Or. en

Amendamentul 552
Sylvia Limmer

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. solicită criterii minime obligatorii 
privind impactul asupra mediului și 
condițiile sociale și de muncă pentru 
tehnologia bateriilor consumatoare de 
resurse în cazul achiziției din afara 
teritoriului UE; 

Or. de

Amendamentul 553
Andreas Glück, Ondřej Knotek, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. solicită Comisiei și statelor 
membre să adopte o abordare neutră din 
punct de vedere tehnologic în ceea ce 
privește soluțiile de încărcare și de 
alimentare din sectorul transporturilor 
pentru a beneficia pe deplin de sinergiile 
tuturor traseelor tehnologice, inclusiv 
prin creditarea neutralității climatice a 
combustibililor sintetici în standardele de 
performanță pentru emisiile produse de 
autoturismele noi (abordarea „de la sondă 
la roată”), precum și printr-un sprijin 
adecvat al dezvoltării infrastructurii 
pentru combustibili alternativi;

Or. en

Amendamentul 554
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. solicită Comisiei să încurajeze 
dezvoltarea mobilității la cerere, precum 
și a altor produse și servicii la cerere;

Or. en

Amendamentul 555
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 21 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21c. salută planurile Comisiei de a 
revizui Directiva privind vehiculele scoase 
din uz; solicită Comisiei să actualizeze 
Directiva VSU pentru a reflecta pe deplin 
și pentru a respecta principiile economiei 
circulare, inclusiv minimizarea 
deșeurilor, posibilitatea de modernizare, 
modularitatea, posibilitatea de reparare, 
de reutilizare și de reciclare a materialelor 
la cea mai ridicată valoare, acordând 
prioritate reutilizării; solicită Comisiei să 
acționeze în vederea asigurării unor 
lanțuri de reutilizare eficiente, colaborând 
cu producătorii de autoturisme și 
instituind sisteme extinse referitoare la 
responsabilitatea producătorilor; solicită 
Comisiei să îmbunătățească raportarea 
vehiculelor scoase din uz, printr-o bază de 
date europeană; solicită Comisiei să 
clarifice, să consolideze și să supervizeze 
aplicarea principiului conform căruia 
dezmembrarea autoturismului și 
reutilizarea pieselor trebuie să preceadă 
întotdeauna casarea și concasarea 
autoturismelor;

Or. en
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Amendamentul 556
Andreas Glück, Ondřej Knotek, Asger Christensen, Irena Joveva

Propunere de rezoluție
Punctul 21 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21c. subliniază că asocierea producției 
de combustibili sintetici cu oportunitățile 
de captare și utilizare a dioxidului de 
carbon industrial (CUC) reprezintă o 
posibilitate de reducere a emisiilor în 
sectoare problematice precum sectorul 
cimentului sau al oțelului;

Or. en

Amendamentul 557
Anja Hazekamp, Mick Wallace

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază că refuzul și reducerea 
deșeurilor trebuie să fie priorități-cheie 
ale unei abordări eficace a economiei 
circulare și eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor în cadrul 
limitelor planetare;

Or. en

Amendamentul 558
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
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reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de reducere a ambalajelor excesive 
și de promovare a reutilizării lor;

reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri și obiective de reducere a 
deșeurilor și alte măsuri de reducere a 
ambalajelor excesive, de îmbunătățire a 
posibilității de reciclare prin cerințe 
esențiale ambițioase, de stabilire a unor 
obiective obligatorii legate de conținutul 
de material reciclat pentru diferite 
materiale utilizate la ambalare și de 
promovare a reutilizării lor, inclusiv prin 
cote obligatorii specifice fiecărui sector 
pentru flacoanele de reumplere și 
formatele de ambalare armonizate; 
subliniază necesitatea unor stimulente 
economice pentru promovarea reutilizării;

Or. en

Amendamentul 559
Christine Schneider, Christian Doleschal

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de reducere a ambalajelor excesive 
și de promovare a reutilizării lor;

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de reducere a ambalajelor excesive, 
fără a afecta funcția ambalajelor de 
protecție a produselor, și de promovare a 
reutilizării lor în măsura în care acest 
lucru este posibil; reiterează, în plus, că 
trebuie dezvoltate tehnologii de reciclare 
mai performante, pentru a permite 
utilizarea circulară a materialelor care nu 
pot fi refolosite din motive tehnice, de 
siguranță sau performanță;
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Or. de

Amendamentul 560
Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de reducere a ambalajelor excesive 
și de promovare a reutilizării lor;

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de îmbunătățire a designului 
ambalajelor pentru promovarea reutilizării 
și a reciclării lor, creșterea conținutului 
reciclat și minimizarea ambalajelor; 
subliniază că orice revizuire a legislației 
privind ambalajele trebuie să țină seama 
de toate considerentele privind sănătatea 
și siguranța, precum și de impactul 
epidemiei de coronavirus (COVID-19) și 
de alte potențiale pericole pandemice 
asupra producției și utilizării de ambalaje;

Or. en

Amendamentul 561
Hildegard Bentele

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de reducere a ambalajelor excesive 

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de reducere a ambalajelor excesive 
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și de promovare a reutilizării lor; și de promovare a reutilizării lor; 
subliniază necesitatea de a introduce 
reguli privind conținutul obligatoriu de 
material reciclat pentru ambalaje, precum 
și importanța de a proiecta ambalajele 
astfel încât să se promoveze potențialul de 
reciclare prin introducerea de cerințe 
esențiale;

Or. de

Amendamentul 562
Agnès Evren

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de reducere a ambalajelor excesive 
și de promovare a reutilizării lor;

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de reducere a ambalajelor excesive 
și de promovare a reutilizării lor; 
subliniază necesitatea introducerii unor 
norme privind conținutul obligatoriu de 
materiale reciclate în ambalaje; 
reamintește importanța proiectării 
ambalajelor astfel încât să se faciliteze 
posibilitățile de reciclare a acestora și 
solicită, prin urmare, introducerea unor 
cerințe minime;

Or. fr

Amendamentul 563
Marlene Mortler, Christian Doleschal, Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de reducere a ambalajelor excesive 
și de promovare a reutilizării lor;

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod fezabil din punct 
de vedere tehnic și viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de reducere a ambalajelor excesive 
și de promovare a reutilizării, precum și a 
reciclării lor, asigurând totodată 
siguranța produselor, în special a 
alimentelor;

Or. de

Amendamentul 564
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de reducere a ambalajelor excesive 
și de promovare a reutilizării lor;

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să aibă o amprentă de 
carbon redusă, să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de reducere a ambalajelor excesive 
și de promovare a reciclării, reutilizării lor 
și posibilității de reînnoire, obținând în 
același timp cele mai bune rezultate în 
materie de protecție a mediului, în 
conformitate cu ierarhia deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 565
Sylvia Limmer
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Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de reducere a ambalajelor excesive 
și de promovare a reutilizării lor;

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie, pe cât posibil, 
reutilizabile sau reciclabile într-un mod 
viabil din punct de vedere economic, până 
în 2030, și de reducere a ambalajelor 
excesive;

Or. de

Amendamentul 566
Ondřej Knotek

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de reducere a ambalajelor excesive 
și de promovare a reutilizării lor;

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de reducere a ambalajelor excesive 
și de promovare a reutilizării lor; 
propunerea legislativă ar trebui să se 
bazeze pe o evaluare detaliată a 
impactului, care să cuprindă măsurile 
preconizate;

Or. en

Amendamentul 567
Christian Doleschal, Christine Schneider, Marlene Mortler, Jens Gieseke, Norbert Lins

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de reducere a ambalajelor excesive 
și de promovare a reutilizării lor;

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de reducere a ambalajelor excesive, 
garantând în același timp rolul său 
esențial în asigurarea siguranței 
produsului, și de încurajare a reutilizării 
lor, atunci când este posibil;

Or. en

Amendamentul 568
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de reducere a ambalajelor excesive 
și de promovare a reutilizării lor;

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
obiective de prevenire a generării de 
deșeuri, de reducere și de reutilizare a 
acestora și alte măsuri de reducere a 
ambalajelor și de promovare a sistemelor 
de reutilizare închise;

Or. en

Amendamentul 569
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 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de reducere a ambalajelor excesive 
și de promovare a reutilizării lor;

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să aibă o amprentă de 
carbon redusă, să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de reducere a ambalajelor excesive, 
inclusiv în cadrul comerțului electronic, și 
de promovare a reutilizării lor;

Or. en

Amendamentul 570
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de reducere a ambalajelor excesive 
și de promovare a reutilizării lor;

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile printr-o reciclare mecanică, 
organică sau chimică, într-un mod viabil 
din punct de vedere economic, până în 
2030, și solicită Comisiei să prezinte fără 
întârziere o propunere legislativă, care să 
includă măsuri de reducere a ambalajelor 
excesive și de promovare a reutilizării lor;

Or. en

Amendamentul 571
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de reducere a ambalajelor excesive 
și de promovare a reutilizării lor;

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030; solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, bazată pe evaluări 
solide ale impactului axate pe date, care să 
includă măsuri de reducere a ambalajelor 
excesive și de promovare a reutilizării lor;

Or. en

Amendamentul 572
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de reducere a ambalajelor excesive 
și de promovare a reutilizării lor;

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
obiective de prevenire a generării de 
deșeuri și alte măsuri de reducere a 
ambalajelor excesive și de promovare a 
reutilizării lor;

Or. en

Amendamentul 573
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reiterează obiectivul de a face ca 22. reiterează obiectivul de a face ca 
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toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de reducere a ambalajelor excesive 
și de promovare a reutilizării lor;

toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
obiective de prevenire a generării de 
deșeuri și alte măsuri de reducere a 
ambalajelor excesive și de promovare a 
reutilizării lor;

Or. en

Amendamentul 574
Maria Arena

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de reducere a ambalajelor excesive 
și de promovare a reutilizării lor;

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
obiective de prevenire a generării de 
deșeuri și alte măsuri de reducere a 
ambalajelor excesive și de promovare a 
reutilizării lor;

Or. en

Amendamentul 575
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 

22. reiterează obiectivul de a face, 
până în 2030, ca toate ambalajele să fie 
sigure, reutilizabile și reciclabile până la 
sfârșitul ciclului de viață; solicită 
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Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de reducere a ambalajelor excesive 
și de promovare a reutilizării lor;

Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de stimulare a reducerii plasticului 
care poate fi evitat și de promovare a 
reutilizării și reumplerii ambalajelor;

Or. en

Amendamentul 576
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de reducere a ambalajelor excesive 
și de promovare a reutilizării lor;

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri menite să elimine practica 
ambalajelor excesive și de promovare a 
reutilizării lor;

Or. en

Amendamentul 577
Alexander Bernhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reiterează obiectivul de a face ca 
toate ambalajele să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, până în 2030, și solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere o 
propunere legislativă, care să includă 
măsuri de reducere a ambalajelor excesive 
și de promovare a reutilizării lor;

22. reiterează obiectivul de a face ca un 
volum maxim posibil de ambalaje să fie 
reutilizabile sau reciclabile într-un mod 
viabil din punct de vedere economic, până 
în 2030, și solicită Comisiei să prezinte 
fără întârziere o propunere legislativă, care 
să includă măsuri de reducere a 
ambalajelor excesive și de promovare a 
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reutilizării lor;

Or. en

Amendamentul 578
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Karin Karlsbro, Ulrike Müller, Martin Hojsík

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită Comisiei să sprijine și să 
exploreze potențialul ca sistemele-depozit 
naționale compatibile să atingă rata de 
colectare necesară de 90 % a recipientelor 
din plastic pentru băuturi și să constituie 
un pas către instituirea unei piețe unice a 
ambalajelor, în special pentru statele 
membre învecinate. Se pot realiza sisteme 
compatibile prin numere de serie și printr-
o etichetare codificată și unificată. Dacă 
un stat membru nu a instituit un sistem 
sau planuri de reproiectare a sistemului 
său, acesta ar trebui încurajat să aleagă, 
prin cele mai bune practici și prin dovezi 
științifice relevante, un sistem care să fie 
similar sau compatibil cu cele din alte 
state membre;

Or. en

Amendamentul 579
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 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită Comisiei să sprijine 
colectarea separată și sortarea deșeurilor 
de ambalaje, astfel cum este consacrat în 
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Directiva (UE)2018/852 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 mai 
2018 de modificare a Directivei 94/62/CE 
privind ambalajele și deșeurile de 
ambalaje și să asigure transpunerea sa la 
timp de către statele membre; solicită 
Comisiei să evalueze posibilitatea de a 
revizui sistemul de identificare pentru 
materialele de ambalat (Decizia 
97/129/CE) pentru a facilita colectarea 
separată de către cetățeni, în funcție de 
potențialul de reciclare al ambalajelor;

Or. en

Amendamentul 580
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază că excesul de ambalare 
este o practică larg utilizată, constată că, 
în conformitate cu Directiva privind 
practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor față de consumatori1a, 
aceasta ar putea fi considerată ca o 
practică comercială înșelătoare, și mai 
constată că Directiva 2018/852 impune ca 
ambalajele să fie fabricate în așa fel încât 
volumul și greutatea lor să se limiteze la 
valoarea minimă adecvată; subliniază că 
regulile stabilite sunt insuficiente pentru a 
soluționa problema și solicită reguli 
aplicabile în acest sens;
__________________
1a Articolul 6 include următorul text: „[o] 
practică comercială se consideră 
înșelătoare în cazul în care conține 
informații false și, în consecință, este 
mincinoasă sau, în orice alt fel, inclusiv 
prin prezentarea generală, induce sau 
poate induce în eroare consumatorul 
mediu, chiar dacă informația este corectă 
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în fapt”, aceasta se referă și la 
„cantitate”. Ambalajele includ informații 
corecte în fapt privind greutatea, însă 
adesea dimensiunea ambalajului dublează 
cantitatea respectivă.

Or. en

Amendamentul 581
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază importanța ambalajelor 
reutilizabile în întreg lanțul de 
aprovizionare, în special cu privire la 
transportul bunurilor; îndeamnă Comisia 
să propună măsuri de promovare a 
sistemelor-depozit (SD) dincolo de 
colectarea sticlelor pentru băuturi pentru 
reciclare, de exemplu pentru recipientele 
refolosibile pentru alimente, paharele de 
cafea reutilizabile și ambalajele pentru 
comerțul electronic și pentru expediere, 
pentru a ajuta la extinderea sistemelor 
reutilizabile și de reumplere pentru 
ambalaje și pentru a asigura 
competitivitatea lor economică;

Or. en

Amendamentul 582
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. se declară șocat de cantitatea de 
ambalaje pentru obiectele de uz cotidian 
și consideră că trebuie explorate modele 
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alternative de distribuire a produselor, cu 
scopul de a reduce aceste ambalaje; își 
exprimă îngrijorarea în special cu privire 
la cantitățile inutile de ambalaje pentru 
cumpărăturile online și solicită Comisiei 
să întreprindă acțiuni specifice în acest 
sens; solicită Comisiei să evalueze 
opțiunile de încurajare și de reglementare 
a unor modele alternative de distribuire a 
produselor;

Or. en

Amendamentul 583
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. solicită Comisiei să propună 
măsuri de reducere a ambalajelor de 
unică folosință, inclusiv prin 
restricționarea utilizării unor 
tipuri/formate de ambalaje pentru 
anumite aplicații, în special atunci când 
se pot folosi produse sau sisteme 
reutilizabile sau atunci când bunurile de 
consum pot fi manipulate în condiții de 
siguranță fără ambalaj;

Or. en

Amendamentul 584
Anja Hazekamp, Mick Wallace

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
angajeze să reducă cantitatea de ambalaje 

23. recunoaște rolul ambalajului pentru 
siguranța produselor, în special siguranța 
alimentară și igiena; solicită Comisiei să 
prezinte propuneri legale pentru a reduce 
progresiv cantitatea de ambalaje, stabilind 
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pe care o produce și să dezvolte soluții de 
ambalare mai eficiente și circulare și 
încurajează inițiative precum Alianța 
pentru circularitate în domeniul maselor 
plastice;

obiective obligatorii atât pentru sectorul 
industrial, cât și pentru comerțul cu 
amănuntul pentru a dezvolta soluții de 
ambalare mai eficiente și circulare;

Or. en

Amendamentul 585
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
angajeze să reducă cantitatea de ambalaje 
pe care o produce și să dezvolte soluții de 
ambalare mai eficiente și circulare și 
încurajează inițiative precum Alianța 
pentru circularitate în domeniul maselor 
plastice;

23. subliniază rolul ambalajului pentru 
siguranța produselor în anumite situații, în 
special pentru igienă și siguranța 
alimentară în anumite situații; insistă ca 
industria să se angajeze să reducă 
cantitatea de ambalaje pe care o produce și 
să dezvolte soluții de ambalare mai 
eficiente și circulare, axându-se în primul 
rând pe lipsa ambalajelor și pe ambalajele 
care pot fi refolosite sau reumplute, în 
conformitate cu ierarhia deșeurilor, și 
încurajează inițiative precum Alianța 
pentru circularitate în domeniul maselor 
plastice; solicită conceperea unor 
ambalaje cu design îmbunătățit, inclusiv: 
formate mai eficiente și armonizate de 
ambalare, materiale mai puțin complexe 
și absența substanțelor periculoase;

Or. en

Amendamentul 586
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 23
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
angajeze să reducă cantitatea de ambalaje 
pe care o produce și să dezvolte soluții de 
ambalare mai eficiente și circulare și 
încurajează inițiative precum Alianța 
pentru circularitate în domeniul maselor 
plastice;

23. subliniază rolul ambalajului pentru 
siguranța produselor, în special siguranța 
alimentară și igiena; având în vedere 
experiența din acordurile voluntare ale 
industriei, solicită măsuri de reglementare 
pentru a reduce semnificativ cantitatea de 
ambalaje pe care o produce industria și 
pentru a dezvolta ambalaje cu design 
îmbunătățit, inclusiv soluții de ambalare 
mai eficiente și circulare precum formatele 
de ambalare armonizate, axându-se în 
primul rând pe lipsa ambalajelor și pe 
ambalajele care pot fi refolosite sau 
reumplute, eliminând totodată treptat 
substanțele periculoase din ambalaje, și 
încurajează obiective ambițioase pentru 
Alianța pentru circularitate în domeniul 
maselor plastice;

Or. en

Amendamentul 587
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
angajeze să reducă cantitatea de ambalaje 
pe care o produce și să dezvolte soluții de 
ambalare mai eficiente și circulare și 
încurajează inițiative precum Alianța 
pentru circularitate în domeniul maselor 
plastice;

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena, 
reducerea deșeurilor alimentare, precum 
și facilitarea informațiilor și distribuția; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
angajeze să reducă cantitatea de ambalaje 
bazate pe combustibili fosili, nereciclabile 
și, dacă este cazul, care nu sunt 
reutilizabile, pe care o produce și să 
dezvolte soluții de ambalare mai eficiente 
din punctul de vedere al resurselor, cu o 
amprentă de carbon redusă și circulare și 
încurajează inițiative precum Alianța 
pentru circularitate în domeniul maselor 
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plastice și Consiliul european de reciclare 
a hârtiei;

Or. en

Amendamentul 588
Ulrike Müller, Linea Søgaard-Lidell, Susana Solís Pérez, Asger Christensen, Catherine 
Chabaud, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
angajeze să reducă cantitatea de ambalaje 
pe care o produce și să dezvolte soluții de 
ambalare mai eficiente și circulare și 
încurajează inițiative precum Alianța 
pentru circularitate în domeniul maselor 
plastice;

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
angajeze să reducă cantitatea de ambalaje 
pe care o produce și să dezvolte soluții de 
ambalare mai eficiente și circulare și 
încurajează inițiative precum Alianța 
pentru circularitate în domeniul maselor 
plastice; subliniază, de asemenea, 
necesitatea de a continua dezvoltarea 
unor tehnologii de reciclare îmbunătățite 
pentru a consolida circularitatea 
materialelor care nu pot fi reutilizate din 
motive de siguranță sau de performanță a 
produselor;

Or. en

Amendamentul 589
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Nicolae Ștefănuță

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
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angajeze să reducă cantitatea de ambalaje 
pe care o produce și să dezvolte soluții de 
ambalare mai eficiente și circulare și 
încurajează inițiative precum Alianța 
pentru circularitate în domeniul maselor 
plastice;

angajeze să reducă cantitatea de ambalaje 
pe care o produce, să elimine treptat 
substanțele periculoase din ambalaje și să 
dezvolte soluții de ambalare mai eficiente 
și circulare și încurajează inițiative precum 
Alianța pentru circularitate în domeniul 
maselor plastice; subliniază necesitatea 
unor regulamente armonizate pentru 
toate materialele care intră în contact cu 
produsele alimentare, pentru a realiza o 
mai bună protecție și coerență;

Or. en

Amendamentul 590
Stanislav Polčák

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
angajeze să reducă cantitatea de ambalaje 
pe care o produce și să dezvolte soluții de 
ambalare mai eficiente și circulare și 
încurajează inițiative precum Alianța 
pentru circularitate în domeniul maselor 
plastice;

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
reamintește totuși că unul dintre efectele 
colaterale ale crizei provocate de 
coronavirus constă în reapariția 
ambalajelor de unică folosință; având în 
vedere potențialul impact negativ asupra 
mediului, solicită industriei să se angajeze 
să reducă cantitatea de ambalaje pe care o 
produce și să dezvolte soluții de ambalare 
mai eficiente și circulare și încurajează 
inițiative precum Alianța pentru 
circularitate în domeniul maselor plastice; 

Or. cs

Amendamentul 591
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Punctul 23
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
angajeze să reducă cantitatea de ambalaje 
pe care o produce și să dezvolte soluții de 
ambalare mai eficiente și circulare și 
încurajează inițiative precum Alianța 
pentru circularitate în domeniul maselor 
plastice;

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
subliniază, cu toate acestea, că valoarea 
ambalajelor din carton prezente într-o 
serie de produse are valoare neclară1a și 
solicită industriei să se angajeze să reducă 
cantitatea de ambalaje pe care o produce la 
minimul necesar și să dezvolte soluții de 
ambalare mai eficiente și circulare și 
încurajează inițiative precum Alianța 
pentru circularitate în domeniul maselor 
plastice;

__________________
1a De exemplu, pasta de dinți și o gamă 
largă de produse cosmetice.

Or. en

Amendamentul 592
Christine Schneider, Christian Doleschal

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
angajeze să reducă cantitatea de ambalaje 
pe care o produce și să dezvolte soluții de 
ambalare mai eficiente și circulare și 
încurajează inițiative precum Alianța 
pentru circularitate în domeniul maselor 
plastice;

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru conservare, siguranța 
produselor, în special siguranța alimentară 
și igiena; solicită, cu toate acestea, 
industriei să se angajeze să reducă 
cantitatea de ambalaje excesive pe care o 
produce și o introduce pe piață și să 
dezvolte soluții de ambalare mai eficiente 
și circulare și încurajează inițiative în 
sistem închis, de îmbunătățire a colectării, 
sortării și reciclării ambalajelor, precum 
Alianța pentru circularitate în domeniul 
maselor plastice;

Or. en
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Amendamentul 593
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 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
angajeze să reducă cantitatea de ambalaje 
pe care o produce și să dezvolte soluții de 
ambalare mai eficiente și circulare și 
încurajează inițiative precum Alianța 
pentru circularitate în domeniul maselor 
plastice;

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
angajeze să reducă cantitatea de ambalaje, 
să faciliteze utilizarea ambalajelor de 
transport reutilizabile și să dezvolte 
formate mai eficiente, să utilizeze 
materiale mai puțin complexe și soluții de 
ambalare circulare și încurajează inițiative 
precum Alianța pentru circularitate în 
domeniul maselor plastice și Pactul 
european privind materialele plastice;

Or. en

Amendamentul 594
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
angajeze să reducă cantitatea de ambalaje 
pe care o produce și să dezvolte soluții de 
ambalare mai eficiente și circulare și 
încurajează inițiative precum Alianța 
pentru circularitate în domeniul maselor 
plastice;

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
angajeze să reducă substanțial cantitatea 
de ambalaje pe care o produce și să 
dezvolte soluții de ambalare mai eficiente 
și circulare, inclusiv sisteme de reutilizare 
închise, eliminând totodată treptat 
substanțele periculoase din ambalaje, și 
încurajează inițiative precum Alianța 
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pentru circularitate în domeniul maselor 
plastice;

Or. en

Amendamentul 595
Marlene Mortler, Christian Doleschal, Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
angajeze să reducă cantitatea de ambalaje 
pe care o produce și să dezvolte soluții de 
ambalare mai eficiente și circulare și 
încurajează inițiative precum Alianța 
pentru circularitate în domeniul maselor 
plastice;

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena, 
precum și pentru calitate și durabilitate, 
respectiv comunicarea cu privire la 
produs; solicită, cu toate acestea, industriei 
să se angajeze să reducă cantitatea de 
ambalaje pe care o produce și să dezvolte 
soluții de ambalare mai eficiente și 
circulare și încurajează inițiative precum 
Alianța pentru circularitate în domeniul 
maselor plastice;

Or. de

Amendamentul 596
Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
angajeze să reducă cantitatea de ambalaje 
pe care o produce și să dezvolte soluții de 
ambalare mai eficiente și circulare și 
încurajează inițiative precum Alianța 
pentru circularitate în domeniul maselor 

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru păstrarea și siguranța 
produselor, în special siguranța alimentară 
și igiena; solicită, cu toate acestea, 
industriei să se angajeze să reducă 
cantitatea excesivă de ambalaje introduse 
pe piață, să dezvolte soluții de ambalare 
mai eficiente și circulare, precum și să 
îmbunătățească colectarea, sortarea și 
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plastice; reciclarea acestora, și încurajează 
inițiative precum Alianța pentru 
circularitate în domeniul maselor plastice;

Or. fr

Amendamentul 597
César Luena, Javi López, Marcos Ros Sempere, Nicolás González Casares, Cristina 
Maestre Martín De Almagro

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
angajeze să reducă cantitatea de ambalaje 
pe care o produce și să dezvolte soluții de 
ambalare mai eficiente și circulare și 
încurajează inițiative precum Alianța 
pentru circularitate în domeniul maselor 
plastice;

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru conservare, siguranța 
produselor, în special siguranța alimentară 
și igiena; solicită, cu toate acestea, 
industriei să se angajeze să reducă 
cantitatea de ambalaje pe care o produce și 
să dezvolte soluții de ambalare mai 
eficiente și circulare și încurajează 
inițiative de îmbunătățire a colectării, 
sortării și reciclării ambalajelor, precum 
Alianța pentru circularitate în domeniul 
maselor plastice;

Or. en

Amendamentul 598
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
angajeze să reducă cantitatea de ambalaje 
pe care o produce și să dezvolte soluții de 
ambalare mai eficiente și circulare și 

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
angajeze să reducă cantitatea de ambalaje 
nereciclabile pe care o produce și să 
dezvolte soluții de ambalare mai eficiente 
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încurajează inițiative precum Alianța 
pentru circularitate în domeniul maselor 
plastice;

și circulare, inclusiv ambalaje reciclabile 
de origine biologică și organice, și 
încurajează inițiative precum Alianța 
pentru circularitate în domeniul maselor 
plastice;

Or. en

Amendamentul 599
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
angajeze să reducă cantitatea de ambalaje 
pe care o produce și să dezvolte soluții de 
ambalare mai eficiente și circulare și 
încurajează inițiative precum Alianța 
pentru circularitate în domeniul maselor 
plastice;

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru conservare, siguranța 
produselor, în special siguranța alimentară 
și igiena; solicită, cu toate acestea, 
industriei să se angajeze să reducă 
cantitatea de ambalaje excesive pe care o 
introduce pe piață și să dezvolte soluții de 
ambalare mai eficiente și circulare și 
încurajează inițiative în sistem închis, de 
îmbunătățire a colectării, sortării și 
reciclării ambalajelor;

Or. en

Amendamentul 600
Maria Arena

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
angajeze să reducă cantitatea de ambalaje 
pe care o produce și să dezvolte soluții de 
ambalare mai eficiente și circulare și 

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
angajeze să reducă cantitatea de ambalaje 
pe care o produce și să dezvolte soluții de 
ambalare mai eficiente și circulare, pentru 
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încurajează inițiative precum Alianța 
pentru circularitate în domeniul maselor 
plastice;

a elimina treptat substanțele periculoase 
din ambalaje, și încurajează inițiative 
precum Alianța pentru circularitate în 
domeniul maselor plastice;

Or. en

Amendamentul 601
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ștefănuță, Martin 
Hojsík

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
angajeze să reducă cantitatea de ambalaje 
pe care o produce și să dezvolte soluții de 
ambalare mai eficiente și circulare și 
încurajează inițiative precum Alianța 
pentru circularitate în domeniul maselor 
plastice;

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
angajeze să evite ambalajele inutile și să 
reducă cantitatea de ambalaje pe care o 
produce și să dezvolte soluții de ambalare 
mai eficiente și circulare și încurajează 
inițiative precum Alianța pentru 
circularitate în domeniul maselor plastice;

Or. en

Amendamentul 602
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
angajeze să reducă cantitatea de ambalaje 
pe care o produce și să dezvolte soluții de 
ambalare mai eficiente și circulare și 
încurajează inițiative precum Alianța 

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
angajeze să reducă cantitatea de ambalaje 
excesive pe care o produce și să dezvolte 
soluții de ambalare mai eficiente și 
circulare și încurajează inițiative precum 
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pentru circularitate în domeniul maselor 
plastice;

Alianța pentru circularitate în domeniul 
maselor plastice și Pactele privind 
materialele plastice;

Or. en

Amendamentul 603
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
angajeze să reducă cantitatea de ambalaje 
pe care o produce și să dezvolte soluții de 
ambalare mai eficiente și circulare și 
încurajează inițiative precum Alianța 
pentru circularitate în domeniul maselor 
plastice;

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită industriei să se angajeze să reducă 
cantitatea de ambalaje pe care o produce și 
să dezvolte soluții de ambalare mai 
eficiente, reutilizabile și circulare și 
încurajează inițiative precum Alianța 
pentru circularitate în domeniul maselor 
plastice;

Or. en

Amendamentul 604
Sylvia Limmer

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să se 
angajeze să reducă cantitatea de ambalaje 
pe care o produce și să dezvolte soluții de 
ambalare mai eficiente și circulare și 
încurajează inițiative precum Alianța 
pentru circularitate în domeniul maselor 

23. subliniază rolul esențial al 
ambalajului pentru siguranța produselor, în 
special siguranța alimentară și igiena; 
solicită, cu toate acestea, industriei să 
reducă cantitatea de ambalaje pe care o 
produce și să dezvolte soluții de ambalare 
eficiente și circulare și încurajează 
inițiative precum Alianța pentru 
circularitate în domeniul maselor plastice;
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plastice;

Or. de

Amendamentul 605
Marlene Mortler, Christian Doleschal, Hildegard Bentele, Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. precizează că sistemele de 
reciclare pot funcționa mai bine în 
condițiile unor fluxuri închise de 
materiale și sortării corecte a ambalajelor 
pentru alimente; îndeamnă Comisia să 
elaboreze un sistem de etichetare unitar;

Or. de

Amendamentul 606
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 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. recunoaște creșterea vânzărilor 
online, cu o creștere a livrărilor de colete; 
îndeamnă Comisia să ia măsuri pentru a 
verifica dacă vânzătorii online, indiferent 
unde se află, respectă cerințele esențiale și 
raportează și contribuie financiar la 
sistemele de răspundere extinsă a 
producătorilor din statele membre ale UE 
în care sunt comercializate produsele; 
solicită Comisiei să ia măsuri pentru a se 
asigura că coletele conțin cât mai puține 
ambalaje și că aceste ambalaje sunt 
sustenabile, fără să compromită siguranța 
produselor;
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Or. en

Amendamentul 607
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. îndeamnă Comisia să ia măsuri 
pentru a verifica dacă vânzătorii online și 
proprietarii de platforme și de piețe, în 
numele tuturor vânzătorilor de pe site-
urile lor web, indiferent unde se află, 
respectă cerințele esențiale și raportează 
și contribuie financiar la sistemele de 
răspundere extinsă a producătorilor din 
statele membre ale UE în care sunt 
comercializate produsele;

Or. en

Amendamentul 608
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. sprijină promovarea de taxe 
transparente aferente răspunderii extinse 
a producătorilor pentru ambalaje; 
consideră că aceste taxe ar trebui să 
reflecte și ușurința cu care se poate 
recicla un anumit tip de ambalaj și 
probabilitatea ca ambalajul să fie colectat 
separat, sortat și reciclat efectiv chiar și 
după numeroase circuite de reciclare;

Or. en

Amendamentul 609
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 23 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23c. solicită Comisiei să identifice și să 
analizeze eficacitatea sistemelor existente 
și a noilor criterii dezvoltate în statele 
membre pentru ecomodularea taxelor 
aferente răspunderii extinse a 
producătorilor, în special pentru 
ambalaje;

Or. en

Amendamentul 610
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 23 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23c. subliniază rolul esențial al unor 
sisteme de răspundere extinsă a 
producătorilor consecvente și ambițioase 
care să stimuleze reducerea și eliminarea 
treptată a deșeurilor, în special a 
formatelor/materialelor dificil de reciclat;

Or. en

Amendamentul 611
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. reiterează că legislația privind 
materialele care intră în contact cu 
produsele alimentare (FCM) ar trebui 
revizuită; insistă, în special, asupra 
necesității unei reglementări 
cuprinzătoare, armonizate, a tuturor 
materialelor care intră în contact cu 
produsele alimentare, care ar trebui să se 
bazeze pe principiul precauției, pe 
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principiul „fără informații, nu este pe 
piață”, a unor evaluări cuprinzătoare ale 
siguranței care să abordeze toate criteriile 
finale relevante privind siguranța și 
sănătatea și care să se bazeze pe cele mai 
recente date științifice pentru toate 
substanțele chimice utilizate în 
materialele care intră în contact cu 
produsele alimentare, a unei aplicări 
eficace și a unei mai bune informări a 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 612
Róża Thun und Hohenstein

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. având în vedere impactul ridicat al 
ambalajelor produselor alimentare asupra 
mediului, în special atunci când sunt 
aruncate, solicită Comisiei să clarifice 
conceptele de „ambalaj excesiv” și de 
„ambalaj inutil”; solicită, prin urmare, 
Comisiei să crească sustenabilitatea 
distribuției de alimente prin măsuri 
specifice; în plus, solicită Comisiei să țină 
seama de noile modele comerciale, cum ar 
fi magazinele fără ambalaje, și să 
analizeze impactul potențial al acestora 
asupra mediului și asupra confortului 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 613
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. reafirmă că reciclarea de înaltă 
calitate creează o cerere reală de 
materiale reciclate pe piață și se numără 
printre factorii esențiali din cadrul 
eforturilor de creștere a cantității totale de 
ambalaje care sunt colectate, sortate și 
reciclate, solicită utilizarea unor 
echipamente de sortare și a unor 
tehnologii de separare moderne și 
eficiente, alături de o proiectare ecologică 
mai bună a ambalajelor, inclusiv 
necesitatea de a reproiecta soluții de 
ambalare bazate pe criterii îmbunătățite 
privind evaluarea ciclului de viață;

Or. en

Amendamentul 614
Marlene Mortler, Christian Doleschal, Hildegard Bentele, Jens Gieseke

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită Comisiei să efectueze o 
evaluare a impactului cu privire la 
efectele economice ale tuturor măsurilor 
preconizate din cadrul noului Plan de 
acțiune pentru economia circulară, 
pentru a nu periclita inițiativele de 
inovare existente și viitoare ale 
întreprinderilor și a nu împovăra excesiv 
întreprinderile în cadrul răspunderii 
extinse a producătorilor;

Or. de

Amendamentul 615
Christine Schneider, Christian Doleschal
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Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază că colectarea separată a 
deșeurilor este o condiție necesară pentru 
o contribuție de înaltă calitate la 
operațiunea de reciclare; solicită statelor 
membre să își îmbunătățească și să își 
armonizeze sistemele de colectare 
separată existente la nivel național și 
solicită Comisiei Europene să asigure 
punerea adecvată în aplicare a Directivei-
cadru privind deșeurile;

Or. en

Amendamentul 616
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază că colectarea separată a 
deșeurilor este o condiție necesară pentru 
o contribuție de înaltă calitate la 
operațiunea de reciclare; solicită statelor 
membre să își îmbunătățească și să își 
armonizeze sistemele de colectare 
separată existente la nivel național și 
solicită Comisiei Europene să asigure 
punerea adecvată în aplicare a Directivei-
cadru privind deșeurile;

Or. en

Amendamentul 617
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază că colectarea separată a 
deșeurilor este o condiție necesară pentru 
o contribuție de înaltă calitate la 
operațiunea de reciclare; solicită statelor 
membre să își îmbunătățească și să își 
armonizeze sistemele de colectare 
separată existente și solicită Comisiei 
Europene să asigure punerea adecvată în 
aplicare a Directivei-cadru privind 
deșeurile;

Or. en

Amendamentul 618
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită Comisiei să analizeze 
diferitele tipuri de ambalaje utilizate în 
comerțul electronic pentru a stabili cele 
mai bune practici de optimizare a 
ambalajelor, în vederea reducerii 
excesului de ambalare; solicită Comisiei 
să sprijine reutilizarea materialelor de 
ambalat pentru livrarea mai multor 
articole, ca o alternativă la materialele de 
ambalat de unică folosință;

Or. en

Amendamentul 619
Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază rolul major pe care îl 
poate juca vânzarea în vrac în reducerea 
utilizării ambalajelor și invită Comisia și 
statele membre să încurajeze acest tip de 
măsuri, asigurând în același timp 
siguranța alimentară și igiena;

Or. fr

Amendamentul 620
Anja Hazekamp, Mick Wallace

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită introducerea unor sisteme-
depozit obligatorii pentru toate 
recipientele mici de băuturi;

Or. en

Amendamentul 621
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită eliminarea treptată a 
perturbatorilor endocrini, începând cu 
materialele care intră în contact cu 
produsele alimentare;

Or. en

Amendamentul 622
Anja Hazekamp, Mick Wallace
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Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. salută intenția Comisiei de a stabili 
reguli pentru reciclarea sigură în 
materiale care intră în contact cu 
produsele alimentare a materialelor 
plastice, altele decât PET-urile, solicită 
Comisiei să stabilească, de asemenea, 
reguli privind alte fluxuri de deșeuri, 
inclusiv cernelurile, acoperirile și adezivii 
permiși pe piața internă pentru a se 
asigura că substanțele și compușii 
chimici, precum metalele grele, 
hidrocarburile saturate din uleiuri 
minerale (MOSH)/hidrocarburile 
aromatice din uleiuri minerale (MOAH) 
și alți perturbatori endocrini sau 
substanțe chimice cu alte efecte nocive nu 
ajung în plasticul, hârtia și cartonul 
reciclat, în vederea asigurării unor 
ambalaje alimentare sigure;

Or. en

Amendamentul 623
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. sprijină promovarea de taxe 
transparente, ecomodulate, aferente 
răspunderii extinse a producătorilor 
pentru ambalaje; consideră că aceste taxe 
ar trebui să reflecte și ușurința cu care se 
poate recicla un anumit tip de ambalaj și 
probabilitatea ca ambalajul să fie colectat 
separat, sortat și reciclat efectiv chiar și 
după numeroase circuite de reciclare; 
subliniază că aceste criterii privind 
posibilitatea de reciclare ar trebui să țină 
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seama și de proprietățile materialului 
reciclat, precum și de capacitatea acestuia 
de a înlocui materialul virgin 
corespunzător;

Or. en

Amendamentul 624
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. reiterează că legislația privind 
materialele care intră în contact cu 
produsele alimentare (FCM) ar trebui 
revizuită; insistă, în special, asupra 
necesității unei reglementări 
cuprinzătoare, armonizate, a tuturor 
materialelor care intră în contact cu 
produsele alimentare, care ar trebui să se 
bazeze pe principiul precauției, pe 
principiul „fără informații, nu este pe 
piață”, a unor evaluări cuprinzătoare ale 
siguranței care să abordeze toate criteriile 
finale relevante privind siguranța și 
sănătatea și care să se bazeze pe cele mai 
recente date științifice pentru toate 
substanțele chimice utilizate în 
materialele care intră în contact cu 
produsele alimentare, a unei aplicări 
eficace și a unei mai bune informări a 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 625
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)



AM\1216892RO.docx 69/249 PE660.071v02-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. îndeamnă Comisia să stabilească 
un plafon global pentru cantitatea de 
materiale de ambalat de unică folosință 
introduse pe piața UE și să restricționeze 
utilizarea unor tipuri/formate de ambalaje 
pentru anumite aplicații, în special atunci 
când se pot folosi produse sau sisteme 
reutilizabile sau atunci când bunurile de 
consum pot fi manipulate în condiții de 
siguranță fără ambalaj;

Or. en

Amendamentul 626
Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. solicită Comisiei, în contextul 
revizuirii Directivei 94/62/CE privind 
ambalajele, să interzică, după evaluarea 
impactului asupra fezabilității în funcție 
de sectoare și teritorii, pungile din plastic 
de unică folosință a căror grosime 
depășește 50 de microni;

Or. fr

Amendamentul 627
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. solicită Comisiei să creeze 
stimulente economice pentru noile 
tehnologii, materiale și modele, pentru a 
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crește sustenabilitatea ambalajelor și 
pentru a reduce cantitatea de ambalaje la 
strictul necesar pentru păstrarea 
calităților fundamentale ale unui produs;

Or. en

Amendamentul 628
Anja Hazekamp, Mick Wallace

Propunere de rezoluție
Punctul 23 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23c. solicită să se acorde mai multă 
atenție numărului mare de pahare, 
ambalaje alimentare și sticle/doze pentru 
băuturi de unică folosință care sunt 
vândute în stațiile de transport public, 
solicită Comisiei și statelor membre să 
instituie obiective obligatorii de reducere 
a numărului de ambalaje de unică 
folosință vândute în gări, aeroporturi și 
alte stații importante de transport; solicită 
să se pună la dispoziție țâșnitori cu apă 
potabilă în gări;

Or. en

Amendamentul 629
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 23 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23c. subliniază că este în interesul 
industriei să se insiste asupra importanței 
capitale a ambalajelor în viața noastră de 
zi cu zi, acestea fiind, desigur, o 
caracteristică relativ nouă a vieții 
moderne, și consideră că măsurile luate 
cu privire la ambalaje trebuie să fie 
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măsuri de reglementare care conduc la o 
reducere reală a numărului acestora;

Or. en

Amendamentul 630
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 23 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23d. consideră că siguranța alimentară 
nu este compromisă de lipsa ambalajelor, 
ci de agricultura intensivă și de lanțurile 
lungi de distribuție; nu acceptă mitul din 
industrie potrivit căruia ambalajele, în 
special ambalajele din plastic, sunt 
necesare pentru siguranța alimentară și 
pentru igienă; face apel la bunul-simț și 
solicită adoptarea unor modele de 
distribuție cu refolosirea ambalajelor 
pentru achizițiile de alimente;

Or. en

Amendamentul 631
Anja Hazekamp, Mick Wallace

Propunere de rezoluție
Punctul 23 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23d. subliniază succesul interdicției de 
a utiliza pungile de transport din plastic în 
numeroase țări, inclusiv Țările de Jos și 
Belgia, îndeamnă Comisia să interzică 
pungile din plastic în întreaga Uniune, 
solicită măsuri de însoțire pentru a evita 
trecerea la pungi gratuite din alte 
materiale și pentru a încuraja utilizarea 
de către consumatori a unor pungi de 
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transport cu o utilizare îndelungată;

Or. en

Amendamentul 632
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 23 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23d. subliniază rolul esențial al 
fondurilor și programelor de inovare 
pentru inovațiile legate de reducerea 
materialelor și reciclare;

Or. en

Amendamentul 633
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 23 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23e. subliniază că siguranța alimentară 
poate fi garantată nu prin ambalaje, ci 
prin lanțuri scurte, locale, de distribuție a 
produselor alimentare sezoniere și 
ecologice; constată că scandalurile legate 
de siguranța alimentară apar în mare 
măsură în cazuri care implică agricultura 
industrială, în special creșterea 
animalelor; consideră că ar trebui să 
reducem radical ambalajele alimentare și 
să renunțăm la modelul 
supermarketurilor, care stimulează 
producția alimentară intensivă;

Or. en
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Amendamentul 634
Anja Hazekamp, Mick Wallace

Propunere de rezoluție
Punctul 23 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23e. salută călduros numeroasele 
inițiative privind produsele și punctele de 
vânzare fără ambalaje, în special în 
cadrul magazinelor dedicate, și invită 
Comisia să extindă această mișcare, 
solicitând supermarketurilor să instaleze 
cel puțin o aripă fără ambalaje din 
plastic, unde consumatorii să poată avea 
acces la produse în vrac, pe care să le ia 
acasă în propriile ambalaje și opțiuni de 
depozitare reutilizabile;

Or. en

Amendamentul 635
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 23 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23e. solicită introducerea și utilizarea 
unor sisteme-depozit obligatorii, precum 
cele create pentru sticle, care să permită 
menținerea calității materialelor la 
aproximativ același nivel de la o utilizare 
la alta;

Or. en

Amendamentul 636
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 24
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia să abordeze 
problema particulelor de microplastic într-
un mod cuprinzător, inclusiv prin 
adoptarea unor măsuri de eliminare pe 
scară largă a particulelor de microplastic 
adăugate intenționat și prin noi măsuri, 
inclusiv legislative, împotriva eliberării 
neintenționate de materiale plastice, de 
exemplu din textile, pneuri și pelete din 
plastic; subliniază necesitatea de a elimina 
lacunele în materie de cunoștințe științifice 
despre particulele de microplastic;

24. îndeamnă Comisia să abordeze 
problema particulelor de microplastic într-
un mod cuprinzător, prin adoptarea unor 
măsuri de eliminare generală a particulelor 
de microplastic adăugate intenționat până 
în 2022 și prin reducerea, prin noi măsuri 
legislative obligatorii împotriva eliberării 
neintenționate de orice particule de 
microplastic, inclusiv, de exemplu, din 
textile, pneuri, iarbă artificială și în timpul 
producției de pelete din plastic; subliniază 
necesitatea de a elimina lacunele în materie 
de cunoștințe științifice despre particulele 
de microplastic, recunoscând în același 
timp că necesitatea aprofundării 
cunoștințelor nu ar trebui în niciun caz să 
limiteze măsurile pe termen scurt bazate 
pe principiul precauției;

Or. en

Amendamentul 637
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia să abordeze 
problema particulelor de microplastic într-
un mod cuprinzător, inclusiv prin 
adoptarea unor măsuri de eliminare pe 
scară largă a particulelor de microplastic 
adăugate intenționat și prin noi măsuri, 
inclusiv legislative, împotriva eliberării 
neintenționate de materiale plastice, de 
exemplu din textile, pneuri și pelete din 
plastic; subliniază necesitatea de a elimina 
lacunele în materie de cunoștințe 
științifice despre particulele de 
microplastic;

24. îndeamnă Comisia să abordeze 
problema particulelor de microplastic într-
un mod cuprinzător, prin adoptarea unor 
măsuri de eliminare generală a particulelor 
de microplastic adăugate intenționat până 
în 2022 și prin prevenirea, prin noi măsuri 
legislative obligatorii, a eliberării 
neintenționate de orice particule de 
microplastic, inclusiv din textile, pneuri, 
iarbă artificială și producția de pelete din 
plastic; subliniază necesitatea de a lua 
măsuri imediate bazate pe principiul 
precauției;

Or. en
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Amendamentul 638
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia să abordeze 
problema particulelor de microplastic într-
un mod cuprinzător, inclusiv prin 
adoptarea unor măsuri de eliminare pe 
scară largă a particulelor de microplastic 
adăugate intenționat și prin noi măsuri, 
inclusiv legislative, împotriva eliberării 
neintenționate de materiale plastice, de 
exemplu din textile, pneuri și pelete din 
plastic; subliniază necesitatea de a elimina 
lacunele în materie de cunoștințe științifice 
despre particulele de microplastic;

24. îndeamnă Comisia să abordeze 
problema particulelor de microplastic într-
un mod cuprinzător, inclusiv prin 
eliminarea treptată a particulelor de 
microplastic adăugate intenționat până în 
2022 și prin noi măsuri, inclusiv 
legislative, împotriva eliberării 
neintenționate de orice particule de 
microplastic, de exemplu din textile, 
pneuri și pelete din plastic; subliniază 
necesitatea de a elimina lacunele în materie 
de cunoștințe științifice despre particulele 
de microplastic și faptul că este urgent să 
se ia măsuri pe termen scurt bazate pe 
principiul precauției;

Or. en

Amendamentul 639
Anja Hazekamp, Mick Wallace

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia să abordeze 
problema particulelor de microplastic într-
un mod cuprinzător, inclusiv prin 
adoptarea unor măsuri de eliminare pe 
scară largă a particulelor de microplastic 
adăugate intenționat și prin noi măsuri, 
inclusiv legislative, împotriva eliberării 
neintenționate de materiale plastice, de 
exemplu din textile, pneuri și pelete din 
plastic; subliniază necesitatea de a elimina 
lacunele în materie de cunoștințe științifice 
despre particulele de microplastic;

24. îndeamnă Comisia să abordeze 
rapid problema particulelor de microplastic 
într-un mod cuprinzător și obligatoriu din 
punct de vedere juridic, inclusiv prin 
adoptarea unor măsuri de eliminare pe 
scară largă a tuturor particulelor de 
microplastic adăugate intenționat, inclusiv 
iarba artificială și îngrășămintele 
anorganice și prin noi măsuri, inclusiv 
legislative, împotriva eliberării 
neintenționate de materiale plastice, de 
exemplu din textile, pneuri și pelete din 
plastic; subliniază necesitatea de a elimina 
lacunele în materie de cunoștințe științifice 
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despre particulele de microplastic;

Or. en

Amendamentul 640
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 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia să abordeze 
problema particulelor de microplastic într-
un mod cuprinzător, inclusiv prin 
adoptarea unor măsuri de eliminare pe 
scară largă a particulelor de microplastic 
adăugate intenționat și prin noi măsuri, 
inclusiv legislative, împotriva eliberării 
neintenționate de materiale plastice, de 
exemplu din textile, pneuri și pelete din 
plastic; subliniază necesitatea de a elimina 
lacunele în materie de cunoștințe științifice 
despre particulele de microplastic;

24. îndeamnă Comisia să abordeze 
problema particulelor de microplastic într-
un mod cuprinzător, inclusiv prin 
adoptarea unor măsuri de eliminare pe 
scară largă a particulelor de microplastic 
adăugate intenționat și prin noi măsuri, 
inclusiv legislative, împotriva eliberării 
neintenționate de materiale plastice, de 
exemplu din textile, pneuri și pelete din 
plastic; subliniază necesitatea de a elimina 
lacunele în materie de cunoștințe științifice 
despre particulele de microplastic și 
nanomaterialele de plastic; subliniază că 
aceste noi perspective vor încuraja 
inovarea în scopul dezvoltării unor 
alternative mai sigure și vor dezvolta piețe 
competitive cu produse fără particule de 
microplastic;

Or. en

Amendamentul 641
Agnès Evren

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia să abordeze 
problema particulelor de microplastic într-

24. îndeamnă Comisia să abordeze 
problema particulelor de microplastic într-
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un mod cuprinzător, inclusiv prin 
adoptarea unor măsuri de eliminare pe 
scară largă a particulelor de microplastic 
adăugate intenționat și prin noi măsuri, 
inclusiv legislative, împotriva eliberării 
neintenționate de materiale plastice, de 
exemplu din textile, pneuri și pelete din 
plastic; subliniază necesitatea de a elimina 
lacunele în materie de cunoștințe științifice 
despre particulele de microplastic;

un mod cuprinzător, inclusiv prin 
adoptarea unor măsuri de eliminare pe 
scară largă a particulelor de microplastic 
adăugate intenționat și prin noi măsuri, 
inclusiv legislative, împotriva eliberării 
neintenționate de materiale plastice, de 
exemplu din textile, pneuri și pelete din 
plastic; subliniază necesitatea de a 
consolida ratele de colectare și sistemele 
de colectare, precum și de a reduce în 
mod drastic utilizarea inutilă a produselor 
din plastic de unică folosință; subliniază 
necesitatea de a elimina lacunele în materie 
de cunoștințe științifice despre particulele 
de microplastic;

Or. fr

Amendamentul 642
Martin Hojsík

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia să abordeze 
problema particulelor de microplastic într-
un mod cuprinzător, inclusiv prin 
adoptarea unor măsuri de eliminare pe 
scară largă a particulelor de microplastic 
adăugate intenționat și prin noi măsuri, 
inclusiv legislative, împotriva eliberării 
neintenționate de materiale plastice, de 
exemplu din textile, pneuri și pelete din 
plastic; subliniază necesitatea de a elimina 
lacunele în materie de cunoștințe științifice 
despre particulele de microplastic;

24. îndeamnă Comisia să abordeze 
problema materialelor plastice într-un mod 
cuprinzător, inclusiv a particulelor de 
microplastic și a nanomaterialelor de 
plastic, inclusiv prin adoptarea unor măsuri 
de eliminare pe scară largă a particulelor de 
microplastic adăugate intenționat și prin 
noi măsuri, inclusiv legislative, împotriva 
eliberării neintenționate de materiale 
plastice de orice dimensiune, de exemplu 
din textile, pneuri și pelete din plastic; 
subliniază necesitatea de a elimina lacunele 
în materie de cunoștințe științifice despre 
particulele de microplastic și 
nanomaterialele de plastic;

Or. en
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Amendamentul 643
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia să abordeze 
problema particulelor de microplastic într-
un mod cuprinzător, inclusiv prin 
adoptarea unor măsuri de eliminare pe 
scară largă a particulelor de microplastic 
adăugate intenționat și prin noi măsuri, 
inclusiv legislative, împotriva eliberării 
neintenționate de materiale plastice, de 
exemplu din textile, pneuri și pelete din 
plastic; subliniază necesitatea de a elimina 
lacunele în materie de cunoștințe științifice 
despre particulele de microplastic;

24. îndeamnă Comisia să abordeze 
problema particulelor de microplastic într-
un mod cuprinzător, inclusiv prin 
adoptarea unor măsuri de eliminare pe 
scară largă a particulelor de microplastic 
adăugate intenționat și prin noi măsuri, 
inclusiv legislative, împotriva eliberării 
neintenționate de materiale plastice, de 
exemplu din pneuri (cea mai importantă 
sursă de poluare), textile și pelete din 
plastic; subliniază necesitatea de a elimina 
lacunele în materie de cunoștințe științifice 
despre particulele de microplastic;

Or. en

Amendamentul 644
Alexander Bernhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia să abordeze 
problema particulelor de microplastic într-
un mod cuprinzător, inclusiv prin 
adoptarea unor măsuri de eliminare pe 
scară largă a particulelor de microplastic 
adăugate intenționat și prin noi măsuri, 
inclusiv legislative, împotriva eliberării 
neintenționate de materiale plastice, de 
exemplu din textile, pneuri și pelete din 
plastic; subliniază necesitatea de a elimina 
lacunele în materie de cunoștințe științifice 
despre particulele de microplastic;

24. îndeamnă Comisia să abordeze 
problema particulelor de microplastic într-
un mod cuprinzător, inclusiv prin 
adoptarea unor măsuri de eliminare pe 
scară largă a particulelor de microplastic 
adăugate intenționat și prin evaluarea unor 
posibile noi măsuri, inclusiv legislative, 
împotriva eliberării neintenționate de 
materiale plastice, de exemplu din textile, 
pneuri și pelete din plastic; subliniază 
necesitatea de a elimina lacunele în materie 
de cunoștințe științifice despre particulele 
de microplastic;

Or. en
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Amendamentul 645
Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia să abordeze 
problema particulelor de microplastic într-
un mod cuprinzător, inclusiv prin 
adoptarea unor măsuri de eliminare pe 
scară largă a particulelor de microplastic 
adăugate intenționat și prin noi măsuri, 
inclusiv legislative, împotriva eliberării 
neintenționate de materiale plastice, de 
exemplu din textile, pneuri și pelete din 
plastic; subliniază necesitatea de a elimina 
lacunele în materie de cunoștințe științifice 
despre particulele de microplastic;

24. îndeamnă Comisia să abordeze 
problema particulelor de microplastic într-
un mod cuprinzător, inclusiv prin 
adoptarea unor măsuri de eliminare pe 
scară largă a particulelor de microplastic 
adăugate intenționat și prin noi măsuri, 
inclusiv legislative, împotriva eliberării 
neintenționate de materiale plastice la 
sursă, în special din textile, pneuri și 
pelete din plastic; subliniază necesitatea de 
a elimina lacunele în materie de cunoștințe 
științifice despre particulele de 
microplastic;

Or. en

Amendamentul 646
Mohammed Chahim, Monika Beňová, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită Comisiei să oprească sau 
să elimine treptat vânzarea unei serii de 
produse specifice din plastic care, prin 
natura și utilizarea lor, sunt destinate să 
fie aruncate pe jos în spațiile în aer liber, 
după o singură utilizare, a produselor din 
plastic care, practic, necesită un efort 
enorm pentru curățarea ulterioară, a unei 
categorii de produse din plastic „de unică 
folosință”, inclusiv plastic utilizat la 
artificii, baloane cu apă, confetti din 
plastic și zăpada artificială din plastic;
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Or. en

Amendamentul 647
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază că poluarea cu 
particule de microplastic provine în cea 
mai mare parte din degradarea 
materialelor de macroplastic în mediu și 
susține că este necesar ca toate produsele 
din plastic să fie vizate de măsuri specifice 
în cadrul noului Plan european de 
acțiune privind economia circulară și al 
inițiativei privind produsele durabile, 
pentru a preveni eliberarea de particule 
secundare de microplastic în mediu;

Or. en

Amendamentul 648
Frédérique Ries, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază că poluarea cu 
particule de microplastic provine în cea 
mai mare parte din degradarea 
materialelor de macroplastic în mediu și 
susține că este necesar ca toate produsele 
din plastic să fie vizate de măsuri specifice 
precum cerințele de proiectare ecologică 
în timpul etapei de producție, pentru a 
preveni eliberarea de particule secundare 
de microplastic în mediu;

Or. en
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Amendamentul 649
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază că produsele de unică 
folosință reprezintă o povară 
semnificativă pentru mediu și resurse, 
subliniază că articolele de unică folosință 
ar trebui eliminate treptat, în măsura în 
care este posibil, și respinge inițiativele 
care solicită o înlocuire a materialelor 
plastice de unică folosință cu alte tipuri de 
produse de unică folosință;

Or. en

Amendamentul 650
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. salută Strategia UE pentru 
materialele plastice în economia circulară 
și îndeamnă Comisia să propună cerințe 
obligatorii pentru conținutul de material 
reciclat și măsuri de reducere a deșeurilor 
pentru produse-cheie precum ambalajele, 
materialele de construcție și vehiculele;

Or. en

Amendamentul 651
César Luena, Javi López, Marcos Ros Sempere, Nicolás González Casares, Cristina 
Maestre Martín De Almagro
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Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită Comisiei să abordeze 
problema contaminării tuturor 
particulelor de microplastic primare de-a 
lungul lanțului de aprovizionare cu 
materiale plastice, inclusiv peletele din 
plastic din preproducție, deoarece și 
acestea reprezintă o sursă majoră de 
contaminare cu particule de microplastic;

Or. en

Amendamentul 652
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 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită Comisiei să analizeze 
sursele, distribuția, soarta și efectele atât 
a materialelor de macroplastic, cât și a 
particulelor de microplastic, în contextul 
tratării apelor reziduale și al gestionării 
apelor pluviale;

Or. en

Amendamentul 653
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită Comisiei să aibă în vedere 
modificarea Directivei privind produsele 
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din plastic de unică folosință prin 
adăugarea altor articole din plastic la 
Anexa B, în special în vederea interzicerii 
pungilor subțiri din plastic;

Or. en

Amendamentul 654
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. propune explorarea unor 
mecanisme inovatoare, precum 
mecanismele comerciale și de plafonare 
și/sau taxa pentru plasticul virgin, pentru 
sursele virgine din industria petrochimică 
sau a plasticului;

Or. en

Amendamentul 655
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită Comisiei Europene să 
propună măsurile necesare pentru a se 
asigura că până în 2025 toate ambalajele 
din plastic comercializate sunt reciclabile;

Or. en

Amendamentul 656
Inese Vaidere
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Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. îndeamnă Comisia să facă 
propuneri pentru extinderea listei de 
materiale plastice de unică folosință 
incluse în Directiva (UE) 2019/904;

Or. en

Amendamentul 657
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. sprijină propunerea Comisiei de 
introducere a unei taxe pe materialele din 
plastic nereciclabile, pentru a contribui la 
resursele proprii ale UE;

Or. en

Amendamentul 658
Maria Arena

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită Comisiei să stabilească un 
obiectiv obligatoriu de reducere, până în 
2030, a producției de materiale plastice;

Or. en

Amendamentul 659
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard
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Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. critică Comisia pentru că a 
instituit Alianța pentru circularitate în 
domeniul maselor plastice și pentru că 
permite industriei plasticului o altă 
oportunitate de dezinformare ecologică; 
insistă ca Comisia să abandoneze 
abordările privind acțiunile voluntare, 
inclusiv angajamentele, în special pentru 
reglementarea economiei materialelor 
plastice; constată cu îngrijorare că 
declarația privind Alianța pentru 
circularitate în domeniul maselor plastice 
nu menționează nici măcar o dată 
reducerea materialelor plastice și se 
preocupă doar de promovarea utilizării în 
Europa a mai multor materiale plastice 
reciclate, prin acțiuni voluntare; 
subliniază că astfel de abordări încetinesc 
și obstrucționează economia circulară și 
contracarează măsurile de reglementare 
necesare;

Or. en

Amendamentul 660
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. îndeamnă Comisia, ca urmare a 
avizului ECHA privind restricționarea 
particulelor de microplastic, să prezinte o 
propunere legislativă pentru punerea în 
aplicare a celor mai bune practici în 
vederea minimizării pierderilor de pelete, 
fulgi și pulberi de plastic în mediul 
înconjurător, alături de măsuri de 
remediere acolo unde au loc scurgeri, de-
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a lungul întregului lanț de aprovizionare, 
inclusiv la producători, distribuitori, 
transportatori, reciclatori, transformatori 
și fabricanți, cu măsuri de însoțire privind 
raportarea și certificarea, pentru a 
promova respectarea normelor;

Or. en

Amendamentul 661
Mohammed Chahim, Sara Cerdas, Monika Beňová

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. solicită Comisiei să utilizeze 
orientările stabilite în Convenția 
neerlandeză privind materialele plastice și 
în Convenția neerlandeză „Spatplastic”, 
elaborată de Plastic Soup Surfers și de 
Zwerfinator și semnată de câteva societăți 
neerlandeze, ca un exemplu de eliminare 
treptată sau de interzicere imediată a 
anumitor produse, deoarece datele 
sugerează că punerea în aplicare a 
acestor două tratate va avea un efect 
asupra deșeurilor urbane de plastic care 
este egal cu efectul interzicerii celor 
10 produse interzise în cadrul Directivei 
privind produsele din plastic de unică 
folosință;

Or. en

Amendamentul 662
Frédérique Ries, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. consideră că Comisia, ca urmare a 
avizului ECHA privind restricționarea 
particulelor de microplastic, ar trebui să 
propună un cadru legislativ care să 
stabilească obligațiile de punere în 
aplicare a celor mai bune practici în 
vederea minimizării pierderilor de pelete, 
fulgi și pulberi de plastic în mediul 
înconjurător, alături de măsuri de 
remediere acolo unde au loc scurgeri, de-
a lungul întregului lanț de aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 663
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. solicită Comisiei Europene să 
evalueze posibilitatea de extindere a listei 
de produse de unică folosință 
restricționate de pe piața unică 
europeană, precum pliculețele de ceai din 
plastic care nu este biodegradabil;

Or. en

Amendamentul 664
Eleonora Evi, Ivan Vilibor Sinčić, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. solicită Comisiei să propună 
interzicerea utilizării plasticului la 
pliculețele de ceai;
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Or. en

Amendamentul 665
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 24 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24c. subliniază că materialele plastice 
biodegradabile și compostabile contravin 
economiei circulare și ierarhiei deșeurilor 
și, astfel, nu joacă un rol în închiderea 
circuitului; subliniază că nu ar trebui 
utilizate materiale plastice biodegradabile 
acolo unde acestea sunt benefice pentru 
mediu în raport cu alternativele lor 
nebiodegradabile și care nu sunt din 
plastic; solicită Comisiei să depășească 
justificarea mențiunii „biodegradabil” și 
să adopte reglementări astfel încât să se 
asigure că produsele din plastic de unică 
folosință nu sunt înlocuite cu materiale 
plastice biodegradabile;

Or. en

Amendamentul 666
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 24 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24c. avertizează că doar utilizarea 
materialelor plastice de origine biologică 
și/sau a materialelor plastice 
biodegradabile nu oferă în sine o soluție 
la preocupările de mediu legate de 
materialele plastice, precum aruncarea de 
gunoaie pe domeniul public, dificultățile 
legate de reutilizare și reciclare, 
substanțele problematice, emisiile de gaze 
cu efect de seră și utilizarea resurselor;

Or. en
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Amendamentul 667
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 24 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24d. solicită Comisiei să abordeze 
provocările emergente legate de 
sustenabilitate alături de cadrul politic 
privind materialele plastice de origine 
biologică, pentru a se asigura că impactul 
lor asupra mediului este evaluat în 
comparație cu cel al alternativelor 
nebiodegradabile și care nu sunt din 
plastic; reamintește că definiția 
„produselor din plastic de unică 
folosință” din Directiva privind produsele 
din plastic de unică folosință a cuprins 
materialele plastice de origine biologică și 
materialele plastice biodegradabile tocmai 
pentru că acestea ridică aceleași probleme 
la sfârșitul duratei de viață ca și 
materialele plastice convenționale;

Or. en

Amendamentul 668
Mohammed Chahim, Monika Beňová, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 24 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24c. solicită Comisiei să stimuleze și să 
faciliteze opțiunile de reutilizare pentru 
ambalajele și recipientele din plastic 
utilizate pentru produsele alimentare la 
pachet; sprijină, în acest sens, punerea în 
aplicare a așa-numitei „taxe latte”, un 
stimulent financiar la nivel individual 
care încurajează în mare măsură 
utilizarea paharelor refolosibile;

Or. en
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Amendamentul 669
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Ivan Vilibor Sinčić, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 24 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24c. îndeamnă Comisia să stabilească 
un obiectiv de prevenire și de reducere a 
impactului asupra mediului al deșeurilor 
provenite de la produsele din tutun, în 
special filtrele produselor din tutun care 
conțin plastic;

Or. en

Amendamentul 670
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nicolae Ștefănuță, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 24 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24c. solicită adoptarea unui obiectiv 
european de încetare a comercializării 
produselor din plastic de unică folosință;

Or. en

Amendamentul 671
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 24 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24c. încurajează propunerea unor 
standarde globale clare privind 
materialele, produsele, designul și 
reciclarea;
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Or. en

Amendamentul 672
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 24 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24d. îndeamnă Comisia să continue 
punerea în aplicare a Strategiei europene 
pentru materialele plastice într-o 
economie circulară, în special pentru 
stimularea unui design mai bun, a unor 
noi modele de afaceri și a unor produse 
inovatoare care să ofere modele de 
consum mai sustenabile;

Or. en

Amendamentul 673
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 24 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24d. recunoaște potențialul 
materialelor plastice biodegradabile și 
compostabile de înlocuire a plasticului 
virgin în aplicațiile de unică folosință 
pentru care nu există alternative 
reutilizabile;

Or. en

Amendamentul 674
Mohammed Chahim, Sara Cerdas, Monika Beňová, István Ujhelyi

Propunere de rezoluție
Punctul 24 d (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24d. solicită Comisiei să elaboreze, încă 
din etapa de proiectare, măsuri de 
evaluare a riscului de aruncare în 
domeniul public a produselor din plastic 
concepute pentru uzul în aer liber, 
precum jucăriile, jocurile și decorațiunile;

Or. en

Amendamentul 675
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 24 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24d. încurajează alocarea de fonduri 
pentru a sprijini țările din sudul global să 
colecteze și să elimine deșeurile din 
plastic;

Or. en

Amendamentul 676
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 24 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24e. constată că Comisia nu 
intenționează să reducă efectiv 
materialele plastice în cadrul economiei 
circulare și se limitează doar la măsuri de 
reducere a deșeurilor din plastic; solicită 
luarea unor măsuri care să conducă la o 
reducere absolută a producției și 
circulației materialelor plastice pe piața 
unică;
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Or. en

Amendamentul 677
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 24 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24e. îndeamnă Comisia și statele 
membre să creeze un cadru consecvent în 
materie de transparență și obligații de 
raportare pentru toate părțile implicate în 
lanțul valoric privind producția, comerțul, 
utilizarea și gestionarea materiilor 
plastice la sfârșitul ciclului lor de viață;

Or. en

Amendamentul 678
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 24 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24e. subliniază că produsele ar trebui 
etichetate ca fiind „reutilizabile” numai 
dacă pot fi reutilizate cel puțin de 100 de 
ori;

Or. en

Amendamentul 679
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 24 f (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24f. solicită Comisiei să evalueze 
opțiunile de promovare a adoptării unor 
articole pentru menstruație refolosibile și 
de soluționare a toxicității articolelor 
pentru menstruație de unică folosință;

Or. en

Amendamentul 680
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 24 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24f. îndeamnă Comisia să dezvolte 
sisteme de răspundere extinsă a 
producătorilor care să îi tragă la 
răspundere pe producători și pe 
consumatori pentru sfârșitul ciclului de 
viață al produselor din plastic;

Or. en

Amendamentul 681
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 24 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24f. sprijină propunerea de introducere 
a unei taxe pe materialele plastice 
nereciclate, pentru a contribui la 
resursele proprii ale UE;

Or. en
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Amendamentul 682
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 24 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24g. solicită ecomodularea în 
continuare a taxelor și luarea unor 
măsuri privind răspunderea extinsă a 
producătorilor în special pentru 
materialele plastice;

Or. en

Amendamentul 683
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 24 h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24h. solicită măsuri care să conducă la 
o abordare transformatoare a economiei 
materialelor plastice, în special în ceea ce 
privește măsurile din amonte, inclusiv 
impozitarea plasticului virgin și motivarea 
corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 684
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 24 i (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24i. constată cu o profundă îngrijorare 
creșterea exponențială a producției de 
materiale plastice de la începuturile sale 
și faptul că aceasta este strâns legată de 
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boomurile din industria extracției de 
petrol și din cea a fracturării hidraulice; 
solicită Comisiei să propună o strategie de 
păstrare a combustibililor fosili în pământ 
și să susțină un tratat internațional 
privind neproliferarea combustibililor 
fosili în temeiul CCONUSC; 

Or. en

Amendamentul 685
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază importanța unei noi 
strategii cuprinzătoare a UE pentru textile, 
care să promoveze durabilitatea în sectorul 
textilelor din UE și să abordeze întreaga 
gamă de efecte asupra mediului de-a lungul 
lanțului valoric;

25. subliniază importanța unei noi 
strategii cuprinzătoare a UE pentru textile, 
care să promoveze durabilitatea în sectorul 
textilelor din UE și să abordeze întreaga 
gamă de efecte asupra sănătății umane și 
asupra mediului de-a lungul lanțului 
valoric, inclusiv alternative pentru 
prelucrarea la temperatură înaltă, 
modelele de afaceri circulare 
(revânzare/partajare), sisteme în buclă 
închisă pentru reciclarea textilelor ca 
fibre care să fie reintegrate în producția 
de materiale și o transparență și o 
trasabilitate adecvată, cu informații 
despre impactul asupra mediului, precum 
durabilitatea și longevitatea, posibilitatea 
de reciclare, substanțele chimice, 
amprenta de carbon, dar și despre 
procesul de producție;

Or. en

Amendamentul 686
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază importanța unei noi 
strategii cuprinzătoare a UE pentru textile, 
care să promoveze durabilitatea în sectorul 
textilelor din UE și să abordeze întreaga 
gamă de efecte asupra mediului de-a 
lungul lanțului valoric;

25. subliniază importanța unei noi 
strategii cuprinzătoare a UE pentru textile, 
care să promoveze durabilitatea în sectorul 
textilelor din UE prin utilizarea unui set 
coerent de instrumente de politică în 
vederea abordării întregii game de efecte 
sociale și asupra mediului de-a lungul 
lanțului valoric prin îmbunătățirea 
proiectării textilelor, în vederea creșterii 
durabilității, a posibilității de reutilizare și 
de reciclare mecanică, în special printr-o 
combinație între cerințele de tipul 
proiectării ecologice, sistemele de 
răspundere a producătorilor, sistemele 
obligatorii de etichetare și legislația UE 
privind diligența în materie de protecție a 
drepturilor omului și a mediului;

Or. en

Amendamentul 687
Maria Arena

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază importanța unei noi 
strategii cuprinzătoare a UE pentru textile, 
care să promoveze durabilitatea în sectorul 
textilelor din UE și să abordeze întreaga 
gamă de efecte asupra mediului de-a 
lungul lanțului valoric;

25. subliniază importanța unei noi 
strategii cuprinzătoare a UE pentru textile, 
care să promoveze durabilitatea în sectorul 
textilelor din UE prin utilizarea unui set 
coerent de instrumente de politică în 
vederea abordării întregii game de efecte 
sociale și asupra mediului de-a lungul 
lanțului valoric, în special printr-o 
combinație între cerințele de tipul 
proiectării ecologice, sistemele de 
răspundere a producătorilor, sistemele 
obligatorii de etichetare și legislația UE 
privind diligența în materie de protecție a 
drepturilor omului și a mediului;

Or. en
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Amendamentul 688
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază importanța unei noi 
strategii cuprinzătoare a UE pentru textile, 
care să promoveze durabilitatea în sectorul 
textilelor din UE și să abordeze întreaga 
gamă de efecte asupra mediului de-a 
lungul lanțului valoric;

25. subliniază importanța unei noi 
strategii cuprinzătoare a UE pentru textile, 
care să promoveze durabilitatea în sectorul 
textilelor din UE prin utilizarea unui set 
coerent de instrumente de politică în 
vederea abordării întregii game de efecte 
sociale și asupra mediului de-a lungul 
lanțului valoric, în special printr-o 
combinație între cerințele de tipul 
proiectării ecologice, sistemele de 
răspundere a producătorilor, sistemele 
obligatorii de etichetare și legislația 
privind obligația de diligență;

Or. en

Amendamentul 689
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 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază importanța unei noi 
strategii cuprinzătoare a UE pentru textile, 
care să promoveze durabilitatea în sectorul 
textilelor din UE și să abordeze întreaga 
gamă de efecte asupra mediului de-a 
lungul lanțului valoric;

25. subliniază importanța unei noi 
strategii cuprinzătoare a UE pentru textile, 
care să promoveze durabilitatea în sectorul 
textilelor din UE prin utilizarea unui set 
coerent de instrumente de politică în 
vederea abordării întregii game de efecte 
sociale și asupra mediului de-a lungul 
lanțului valoric, în special printr-o 
combinație între cerințele de proiectare 
ecologică, sistemele de răspundere extinsă 
a producătorilor și sistemele de etichetare;

Or. en
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Amendamentul 690
Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază importanța unei noi 
strategii cuprinzătoare a UE pentru textile, 
care să promoveze durabilitatea în sectorul 
textilelor din UE și să abordeze întreaga 
gamă de efecte asupra mediului de-a lungul 
lanțului valoric;

25. subliniază importanța unei noi 
strategii cuprinzătoare a UE pentru textile, 
care să promoveze durabilitatea în sectorul 
textilelor din UE și să abordeze întreaga 
gamă de efecte asupra mediului de-a lungul 
lanțului valoric; solicită ca în cadrul 
acestei strategii să se dezvolte sisteme prin 
care să se informeze consumatorii cu 
privire la impactul produselor asupra 
mediului și să se promoveze reutilizarea 
acestora;

Or. fr

Amendamentul 691
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 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază importanța unei noi 
strategii cuprinzătoare a UE pentru textile, 
care să promoveze durabilitatea în sectorul 
textilelor din UE și să abordeze întreaga 
gamă de efecte asupra mediului de-a lungul 
lanțului valoric;

25. subliniază importanța unei noi 
strategii cuprinzătoare a UE pentru textile, 
care să promoveze durabilitatea, 
trasabilitatea și transparența în sectorul 
textilelor și al îmbrăcămintei din UE și să 
abordeze întreaga gamă de efecte asupra 
mediului de-a lungul lanțului valoric, 
printre altele, prin îmbunătățirea utilizării 
eficiente a resurselor și a posibilității de 
reciclare și de refolosire a textilelor și prin 
promovarea utilizării unor fibre de înaltă 
calitate;
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Or. en

Amendamentul 692
Edina Tóth

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază importanța unei noi 
strategii cuprinzătoare a UE pentru textile, 
care să promoveze durabilitatea în sectorul 
textilelor din UE și să abordeze întreaga 
gamă de efecte asupra mediului de-a lungul 
lanțului valoric;

25. subliniază importanța unei noi 
strategii cuprinzătoare a UE pentru textile, 
care să promoveze durabilitatea în sectorul 
textilelor din UE, care să sprijine 
reutilizarea și reciclarea textilelor uzate și 
să abordeze întreaga gamă de efecte 
sociale și asupra mediului de-a lungul 
lanțului valoric, prin îmbunătățirea 
proiectării textilelor, pentru a facilita 
posibilitatea de reutilizare și de reciclare a 
acestora și de utilizare a fibrelor reciclate;

Or. en

Amendamentul 693
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Linea Søgaard-Lidell, Martin 
Hojsík

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază importanța unei noi 
strategii cuprinzătoare a UE pentru textile, 
care să promoveze durabilitatea în sectorul 
textilelor din UE și să abordeze întreaga 
gamă de efecte asupra mediului de-a lungul 
lanțului valoric;

25. subliniază importanța unei noi 
strategii cuprinzătoare a UE pentru textile, 
care să promoveze posibilitatea de 
reutilizare și durabilitatea în sectorul 
textilelor din UE și să abordeze întreaga 
gamă de efecte asupra mediului de-a lungul 
lanțului valoric; solicită ca această 
strategie să aibă în vedere dezvoltarea 
unui sistem de răspundere extinsă a 
producătorilor din sectorul textil;

Or. en
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Amendamentul 694
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Irena Joveva

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază importanța unei noi 
strategii cuprinzătoare a UE pentru textile, 
care să promoveze durabilitatea în sectorul 
textilelor din UE și să abordeze întreaga 
gamă de efecte asupra mediului de-a lungul 
lanțului valoric;

25. subliniază importanța unei noi 
strategii cuprinzătoare a UE pentru textile, 
care să promoveze durabilitatea în sectorul 
textilelor din UE și să abordeze întreaga 
gamă de efecte asupra mediului de-a lungul 
lanțului valoric, ținând seama de 
caracterul global al lanțurilor valorice și 
de dimensiunea internațională a modei de 
consum;

Or. en

Amendamentul 695
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază importanța unei noi 
strategii cuprinzătoare a UE pentru textile, 
care să promoveze durabilitatea în sectorul 
textilelor din UE și să abordeze întreaga 
gamă de efecte asupra mediului de-a lungul 
lanțului valoric;

25. subliniază importanța unei noi 
strategii cuprinzătoare a UE pentru textile 
și îmbrăcăminte, care să promoveze 
durabilitatea în sectorul textilelor și al 
îmbrăcămintei din UE și să abordeze 
întreaga gamă de efecte asupra mediului 
de-a lungul lanțului valoric;

Or. en

Amendamentul 696
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază importanța unei noi 
strategii cuprinzătoare a UE pentru textile, 
care să promoveze durabilitatea în sectorul 
textilelor din UE și să abordeze întreaga 
gamă de efecte asupra mediului de-a lungul 
lanțului valoric;

25. subliniază importanța unei noi 
strategii cuprinzătoare a UE pentru textile 
și îmbrăcăminte, care să promoveze 
durabilitatea în sectorul textilelor și al 
îmbrăcămintei din UE și să abordeze 
întreaga gamă de efecte asupra mediului 
de-a lungul lanțului valoric;

Or. en

Amendamentul 697
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază importanța unei noi 
strategii cuprinzătoare a UE pentru textile, 
care să promoveze durabilitatea în sectorul 
textilelor din UE și să abordeze întreaga 
gamă de efecte asupra mediului de-a lungul 
lanțului valoric;

25. subliniază importanța unei noi 
strategii cuprinzătoare a UE pentru textile, 
care să promoveze durabilitatea în sectorul 
textilelor din UE și să abordeze întreaga 
gamă de efecte sociale și asupra mediului 
de-a lungul lanțului valoric;

Or. en

Amendamentul 698
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază că măsurile privind 
textilele nu trebuie să se bazeze pe 
competitivitatea industrială și pe inovarea 
din acest sector, deoarece s-a dovedit că 
inovarea din ultimele decenii în acest 
sector nu a făcut decât să mărească și mai 
mult dificultățile de reciclare a textilelor; 
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constată că UE nu deține avantajul 
competitiv industrial în acest sector la 
nivel global și, prin urmare, trebuie să se 
asigure că importurile de textile 
îndeplinesc standardele de mediu; 
subliniază că măsura de introducere a 
circularității în sectorul textilelor nu se 
poate baza pe dezvoltarea unei piețe de 
nișă pentru textile sustenabile și circulare, 
ci trebuie să reformeze sectorul textilelor 
prin măsuri de reglementare și solicită ca 
Strategia cuprinzătoare pentru industria 
textilă să reglementeze industria;

Or. en

Amendamentul 699
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază că este nevoie urgentă 
de o strategie și de legislație pentru 
industria textilelor; consideră că 
utilizarea resurselor constituie o problemă 
semnificativă și că trebuie să se pună 
accentul pe minimizarea deșeurilor din 
etapa de design; solicită Comisiei să 
stabilească obiective obligatorii pentru a 
crește eficiența utilizării materialelor cu 
50 % până în 2030, pentru întreaga 
industrie, și obiective de durabilitate și de 
reducere a deșeurilor textile, cu un 
angajament privind o reciclare de înaltă 
calitate a acestora înapoi în textile;

Or. en

Amendamentul 700
Antoni Comín i Oliveres
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Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. reamintește că, din punct de 
vedere valoric, 60 % din îmbrăcămintea 
din UE este produsă în prezent în afara 
Uniunii și că există externalități 
importante în ceea ce privește impactul de 
mediu și social, care ar trebui soluționate;

Or. en

Amendamentul 701
Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază necesitatea unei 
schimbări în ceea ce privește politica 
comercială a UE, pentru a aborda cu 
succes furnizarea de produse textile mai 
sustenabile din punct de vedere ecologic și 
social;

Or. es

Amendamentul 702
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 25 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b. constată cu îngrijorare abordarea 
Comisiei cu privire la textilele sustenabile, 
bazată pe capacitarea întreprinderilor și a 
consumatorilor privați să aleagă textile 
sustenabile, și consideră că această 
abordare nu va aduce nicio schimbare în 
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acest sector; subliniază că textilele 
nesustenabile sunt produse și vândute în 
masă deoarece sunt mai ieftine și, prin 
urmare, mai accesibile pentru oameni; 
solicită, prin urmare, luarea unor măsuri 
care să soluționeze accesibilitatea din 
punct de vedere financiar a textilelor 
sustenabile;

Or. en

Amendamentul 703
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 25 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25c. reamintește Rezoluția sa 
referitoare la comemorarea a doi ani de la 
prăbușirea clădirii Rana Plaza și la 
progresul Pactului de sustenabilitate 
pentru Bangladesh și subliniază alte 
dezastre tragice care au loc în industria 
textilelor; solicită Comisiei să acopere 
deficiențele și să asigure o industrie 
sustenabilă a textilelor;

Or. en

Amendamentul 704
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 25 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25d. solicită Comisiei să instituie o 
colectare separată a deșeurilor textile 
pentru fiecare stat membru până în 2025;

Or. en
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Amendamentul 705
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 25 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25e. regretă că Strategia UE pentru 
industria textilă nu este inclusă în 
Programul de lucru al Comisiei pentru 
2021, deși acest lucru a fost promis pentru 
2021 în Planul de acțiune al Comisiei 
privind economia circulară;

Or. en

Amendamentul 706
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. salută aplicarea noului cadru de 
politică în domeniul textilelor; solicită, 
printre altele, măsuri de eliminare a 
pierderilor de microfibră;

26. salută aplicarea noului cadru de 
politică în domeniul textilelor și subliniază 
că acesta trebuie să prioritizeze prevenirea 
generării de deșeuri și posibilitatea de 
reutilizare a acestora prin cerințe privind 
durabilitatea și reparabilitatea, să 
abordeze problema prezenței atât a 
substanțelor periculoase în produse, cât și 
a celor utilizate în procesele de producție, 
și să stabilească măsuri de abordare a 
eliberării de microfibre din etapa de 
proiectare și de producție, punând 
accentul pe depășirea măsurătorilor și pe 
măsuri de prevenire precum prespălarea 
industrială controlată;

Or. en
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Amendamentul 707
Hildegard Bentele

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. salută aplicarea noului cadru de 
politică în domeniul textilelor; solicită, 
printre altele, măsuri de eliminare a 
pierderilor de microfibră;

26. salută aplicarea noului cadru de 
politică în domeniul textilelor, care 
asigură o posibilitate de reciclare mai 
bună și utilizarea obligatorie a materiilor 
prime reciclate în textilele noi; solicită, 
printre altele, măsuri de eliminare a 
pierderilor de microfibră, promovarea 
cercetării și inovării în domeniul 
proceselor și tehnologiilor de reciclare, 
precum și un cadru juridic european 
armonizat privind răspunderea extinsă a 
producătorilor;

Or. de

Amendamentul 708
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. salută aplicarea noului cadru de 
politică în domeniul textilelor; solicită, 
printre altele, măsuri de eliminare a 
pierderilor de microfibră;

26. salută aplicarea noului cadru de 
politică în domeniul textilelor și subliniază 
că acesta trebuie să prioritizeze prevenirea 
generării de deșeuri și posibilitatea de 
reutilizare a acestora prin cerințe privind 
durabilitatea și reparabilitatea, să 
abordeze problema prezenței atât a 
substanțelor periculoase în produse, cât și 
a celor utilizate în procesele de producție, 
și să stabilească măsuri de abordare a 
eliberării de microfibre din etapa de 
proiectare și de producție;

Or. en
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Amendamentul 709
Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. salută aplicarea noului cadru de 
politică în domeniul textilelor; solicită, 
printre altele, măsuri de eliminare a 
pierderilor de microfibră;

26. salută aplicarea noului cadru de 
politică în domeniul textilelor; solicită, 
printre altele, măsuri de eliminare a 
pierderilor de microfibră, în special prin 
introducerea în reglementările europene a 
obligației ca, în 2025, fiecare mașină de 
spălat nouă să fie prevăzută cu un filtru 
care să rețină microfibrele din plastic;

Or. fr

Amendamentul 710
Catherine Chabaud, Irena Joveva, Frédérique Ries, Pascal Canfin

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. salută aplicarea noului cadru de 
politică în domeniul textilelor; solicită, 
printre altele, măsuri de eliminare a 
pierderilor de microfibră;

26. salută aplicarea noului cadru de 
politică în domeniul textilelor; solicită, 
printre altele, măsuri de eliminare a 
pierderilor de microfibră, precum 
montarea, până în 2025, a unor filtre 
pentru microfibre pe mașinile de spălat;

Or. en

Amendamentul 711
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. salută aplicarea noului cadru de 
politică în domeniul textilelor; solicită, 
printre altele, măsuri de eliminare a 

26. salută aplicarea noului cadru de 
politică în domeniul textilelor și luarea în 
considerare a durabilității, a posibilității 
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pierderilor de microfibră; de reutilizare și de reparare și a cerințelor 
minime de serviciu; solicită, printre altele, 
măsuri de eliminare a pierderilor de 
microfibră, inclusiv măsuri în lanțul de 
utilizare a textilelor;

Or. en

Amendamentul 712
Sylvia Limmer

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. salută aplicarea noului cadru de 
politică în domeniul textilelor; solicită, 
printre altele, măsuri de eliminare a 
pierderilor de microfibră,

26. salută aplicarea noului cadru de 
politică în domeniul textilelor; solicită, 
printre altele, măsuri de eliminare a 
pierderilor de microfibră, în acest context 
fiind oportun mai ales un aviz privind 
riscurile pentru sănătate ale inhalării de 
microfibră care nu poate rezulta din 
abraziune;

Or. de

Amendamentul 713
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. salută aplicarea noului cadru de 
politică în domeniul textilelor; solicită, 
printre altele, măsuri de eliminare a 
pierderilor de microfibră;

26. salută aplicarea noului cadru de 
politică în domeniul textilelor și subliniază 
că acesta trebuie să prioritizeze prevenirea 
generării de deșeuri, pregătirea pentru 
reutilizare, regenerarea produselor, 
eliminarea treptată a substanțelor 
periculoase și să stabilească măsuri de 
abordare a pierderilor de microfibră;

Or. en
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Amendamentul 714
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. salută aplicarea noului cadru de 
politică în domeniul textilelor; solicită, 
printre altele, măsuri de eliminare a 
pierderilor de microfibră;

26. salută aplicarea noului cadru de 
politică în domeniul textilelor; solicită, 
printre altele, măsuri de eliminare a 
pierderilor de microfibre sintetice, de 
exemplu dezvoltarea prespălării 
industriale controlate preventive;

Or. en

Amendamentul 715
Alexander Bernhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. salută aplicarea noului cadru de 
politică în domeniul textilelor; solicită, 
printre altele, măsuri de eliminare a 
pierderilor de microfibră;

26. salută aplicarea noului cadru de 
politică în domeniul textilelor; solicită, 
printre altele, o evaluare a posibilelor 
măsuri de eliminare a pierderilor de 
microfibră;

Or. en

Amendamentul 716
Anja Hazekamp, Mick Wallace

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. este profund preocupat de 



AM\1216892RO.docx 111/249 PE660.071v02-00

RO

cantitățile mari de măști de unică 
folosință pentru față care ajung în 
canalizările noastre și ca gunoi pe străzile 
noastre și în natură și solicită statelor 
membre și Comisiei să instituie campanii 
pentru promovarea folosirii de măști 
pentru față reutilizabile; salută inițiativele 
actuale de reciclare a măștilor medicale 
pentru față și solicită depunerea de 
eforturi pentru extinderea acestor 
inițiative astfel încât să se asigure 
sterilizarea și reutilizarea măștilor 
medicale pentru față;

Or. en

Amendamentul 717
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 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. salută aplicarea noului cadru de 
politică în domeniul textilelor și 
subliniază că acesta trebuie să prioritizeze 
prevenirea generării de deșeuri și 
posibilitatea de reutilizare a acestora în 
conformitate cu ierarhia deșeurilor; 
solicită, printre altele, măsuri de 
eliminare a pierderilor de microfibră și 
criterii specifice la nivelul UE privind 
încetarea statutului de deșeu pentru 
textile;

Or. en

Amendamentul 718
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. solicită Comisiei să prezinte o 
propunere care să includă impactul 
asupra ciclului de viață în etichetarea 
produselor care conțin componente 
textile, inclusiv consumul de apă și 
energie în etapa de producție, precum și 
prezența substanțelor chimice 
periculoase;

Or. en

Amendamentul 719
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. subliniază că doar trecerea la o 
producție mai sustenabilă nu este 
suficientă în sine și că este necesar să se 
pună capăt „modei de consum” și să se 
dezvolte modele de afaceri fundamental 
noi, inclusiv abordări de tipul „produs ca 
serviciu”;

Or. en

Amendamentul 720
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. solicită ca „moda de consum” să 
fie explicit abordată în cadrul Strategiei 
cuprinzătoare a UE pentru industria 
textilă;
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Or. en

Amendamentul 721
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 26 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26b. solicită ca aplicarea noului cadru 
de politică în domeniul textilelor să fie 
coerentă cu alte instrumente de politică, și 
anume cu viitoarea propunere de 
legislație a UE privind obligația de 
diligență în materie de drepturi ale 
omului și de mediu, pentru a asigura că 
drepturile lucrătorilor, drepturile omului 
și aspectele legate de egalitatea de gen 
sunt abordate la nivelul tuturor etapelor 
lanțului valoric al industriei textile;

Or. en

Amendamentul 722
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 26 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26b. solicită Comisiei și statelor 
membre să promoveze regenerarea 
componentelor textile prin utilizarea 
produselor secundare, cum ar fi coaja de 
portocale, cânepa etc.;

Or. en

Amendamentul 723
Margrete Auken
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Propunere de rezoluție
Punctul 26 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26c. subliniază că răspunderea extinsă 
a producătorilor trebuie să acorde atenție 
viabilității sectorului reutilizării textilelor 
și să prioritizeze prevenirea generării de 
deșeuri și reutilizarea, alături de 
includerea actorilor din economia socială 
în cadrul lanțului valoric;

Or. en

Amendamentul 724
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare în 
viitorul val de renovare;

27. invită Comisia să prezinte acte 
legislative privind construirea unor clădiri 
sustenabile, cu cerințe privind siguranța 
în caz de incendiu, calitatea aerului 
interior și siguranța pentru locuire, 
precum și să integreze pe deplin principiile 
economiei circulare în viitorul val de 
renovare, inclusiv măsuri de eficiență a 
sistemului pentru o utilizare mai intensivă 
a parcului de construcții, care pot reduce 
nevoia de spațiu locuibil, o măsură 
esențială pentru reducerea consumului de 
materiale și a emisiilor pe parcursul 
ciclului de viață, inclusiv stabilirea unor 
ținte etapizate privind emisiile 
(încorporate) pentru întreaga amprentă 
de carbon a clădirilor; aplicarea cadrului 
LEVEL(s) ca un cadru obligatoriu pentru 
performanța construcțiilor; stabilirea de 
ținte pentru reutilizare și reciclare în 
sectorul construcțiilor și al demolărilor și 
revizuirea Regulamentului privind 
produsele pentru construcții pentru a 
include cerințe legale minime privind 
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performanța de mediu a clădirilor;

Or. en

Amendamentul 725
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare în 
viitorul val de renovare;

27. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare în 
viitorul val de renovare, inclusiv să 
stabilească ținte etapizate privind emisiile 
(încorporate) pentru întreaga amprentă 
de carbon a clădirilor; aplicarea cadrului 
LEVELs ca un cadru obligatoriu pentru 
performanța construcțiilor; stabilirea de 
ținte pentru reutilizare și reciclare în 
sectorul construcțiilor și al demolărilor 
[astfel cum se solicită la articolul 11 
alineatul (6) din Directiva-cadru privind 
deșeurile] și revizuirea Regulamentului 
privind produsele pentru construcții în 
scopul includerii unor cerințe legale 
minime privind performanța de mediu a 
clădirilor; recunoaște nevoia de a asigura 
utilizarea sustenabilă și aprovizionarea cu 
resurse naturale în cadrul sectorului 
lucrărilor și produselor de construcție și 
solicită norme privind conținutul 
obligatoriu de materiale reciclate și 
achizițiile publice verzi obligatorii ca 
instrumente esențiale pentru produsele 
principale de construcții;

Or. en

Amendamentul 726
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 27
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare în 
viitorul val de renovare;

27. salută faptul că Comisia se 
angajează să pună în aplicare pe deplin 
Inițiativa „Valul de renovări ale 
clădirilor” în concordanță cu principiile 
economiei circulare și solicită ca aceasta 
să includă stabilirea unor ținte de emisii 
încorporate pentru întreaga amprentă de 
carbon a clădirilor; aplicarea cadrului 
LEVELs ca un cadru obligatoriu pentru 
performanța construcțiilor; stabilirea de 
ținte pentru reutilizare și reciclare în 
sectorul construcțiilor și al demolărilor și 
revizuirea Regulamentului privind 
produsele pentru construcții pentru a 
include cerințe legale minime privind 
performanța de mediu a clădirilor;

Or. en

Amendamentul 727
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare în 
viitorul val de renovare;

27. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare în 
viitorul val de renovare și să elaboreze în 
continuare politici-cadru menite să atingă 
obiectivul de utilizare eficientă a 
resurselor în clădiri; solicită Comisiei să 
determine măsura în care cele mai bune 
principii și standarde tehnologice 
disponibile pot fi extinse la toate 
materialele și componentele de 
construcție, luând astfel în considerare 
întreaga durată de viață a unei clădiri; 
solicită Comisiei și statelor membre să 
faciliteze o reciclare mai eficace în 
sectorul construcțiilor prin introducerea 
unor noi tehnologii și infrastructuri;
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Or. el

Amendamentul 728
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare în 
viitorul val de renovare;

27. salută comunicarea Comisiei 
privind „Valul de renovări ale clădirilor” 
și atenția acordată principiilor 
circularității din aceasta; invită Comisia 
să includă cerințe legale minime privind 
performanța de mediu a clădirilor în 
revizuirea anunțată a Regulamentului 
privind produsele pentru construcții și să 
stabilească ținte pentru reutilizare și 
reciclare în sectorul construcțiilor și al 
demolărilor (astfel cum se solicită la 
articolul 11 alineatul (6) din Directiva-
cadru privind deșeurile), precum și să 
propună planuri obligatorii prealabile 
renovării, construirii și demolării, pentru 
a permite recuperarea materialelor care 
urmează să fie refolosite sau reciclate.

Or. en

Amendamentul 729
Maria Arena

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare în 
viitorul val de renovare;

27. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare în 
viitorul val de renovare, să stabilească 
ținte pentru reutilizare și reciclare în 
sectorul construcțiilor și al demolărilor, 
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astfel cum se solicită în Directiva-cadru 
privind deșeurile, precum și să revizuiască 
Regulamentul privind produsele pentru 
construcții cu scopul de a include cerințe 
legale minime privind performanța de 
mediu a clădirilor și a produselor și 
materialelor de construcții;

Or. en

Amendamentul 730
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare în 
viitorul val de renovare;

27. invită Comisia să revizuiască 
Regulamentul privind produsele pentru 
construcții într-un mod care să permită 
stabilirea unor cerințe atât orizontale, cât 
și specifice produselor, pe baza 
principiilor proiectării ecologice, pentru a 
aborda circularitatea și intensitatea 
emisiilor de dioxid de carbon generate de 
produsele de construcții și pentru a 
asigura că acestea nu sunt toxice;

Or. en

Amendamentul 731
Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare în 
viitorul val de renovare;

27. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare în 
viitorul val de renovare și aspectele legate 
de reutilizarea și de reciclarea 
materialelor de construcție a clădirilor, 
precum și de reciclarea deșeurilor 



AM\1216892RO.docx 119/249 PE660.071v02-00

RO

provenite de pe șantiere, în special prin 
îmbunătățirea trasabilității acestora;

Or. fr

Amendamentul 732
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 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare în 
viitorul val de renovare;

27. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare în 
viitorul val de renovare și în revizuirea 
Regulamentului privind produsele pentru 
construcții, precum și să stabilească, în 
Directiva-cadru privind deșeurile, ținte 
specifice pentru reutilizare și reciclare 
destinate tuturor deșeurilor din domeniul 
construcțiilor și demolărilor;

Or. en

Amendamentul 733
Pascal Canfin, Catherine Chabaud

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare în 
viitorul val de renovare;

27. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare în 
viitorul val de renovare; solicită Comisiei 
să introducă un sistem de răspundere 
extinsă a producătorilor pentru produsele 
și materialele din sectoarele construcțiilor 
și clădirilor;

Or. en
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Amendamentul 734
Hildegard Bentele

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare în 
viitorul val de renovare;

27. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare în 
viitorul val de renovare, inclusiv prin 
consolidarea reciclării și prin utilizarea 
obligatorie a materiilor prime reciclate în 
noile produse pentru construcții;

Or. de

Amendamentul 735
Alexander Bernhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare în 
viitorul val de renovare;

27. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare în 
viitorul val de renovare și, în acest context, 
să acorde o atenție specială construcțiilor 
din lemn și utilizării materialelor de 
construcții regenerabile;

Or. en

Amendamentul 736
Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să integreze pe 27. invită Comisia să integreze pe 
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deplin principiile economiei circulare în 
viitorul val de renovare;

deplin principiile economiei circulare 
pentru proiectarea de clădiri și 
materialele de construcții atunci când 
pune în aplicare ambițiile politice în valul 
de renovare prezentat;

Or. en

Amendamentul 737
Sylvia Limmer

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare în 
viitorul val de renovare,

27. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare în 
viitorul val de renovare, inclusiv la 
construcția de instalații eoliene;

Or. de

Amendamentul 738
Sunčana Glavak

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare în 
viitorul val de renovare;

27. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare în 
viitorul val de renovare, ținând seama 
totodată de diversitatea sectorului;

Or. hr

Amendamentul 739
Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 27
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare în 
viitorul val de renovare;

27. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare și ale 
bioeconomiei în viitorul val de renovare;

Or. es

Amendamentul 740
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare în 
viitorul val de renovare;

27. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare 
pentru proiectarea clădirilor în valul de 
renovare;

Or. en

Amendamentul 741
Agnès Evren

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. sprijină propunerea Comisiei de a 
se lua în considerare revizuirea 
obiectivelor de valorificare a deșeurilor 
provenind din activități de construcție și 
demolări; reamintește că majoritatea 
statelor membre depășesc deja obiectivul 
de valorificare în proporție de 70 % a 
deșeurilor provenind din activități de 
construcție și demolări stabilit prin 
Directiva-cadru privind deșeurile; 
subliniază că deșeurile provenind din 
activități de construcție și demolări 
constituie cel mai mare flux de deșeuri 
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din UE și constau în principal în soluri 
excavate; solicită, în consecință, Comisiei 
să stabilească un obiectiv de valorificare a 
solurilor excavate în cadrul obiectivelor 
referitoare la deșeurile provenind din 
activități de construcție și demolări;

Or. fr

Amendamentul 742
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. salută propunerea Comisiei de a 
lua în considerare o revizuire a țintelor de 
recuperare a materialelor, stabilite în 
legislația UE pentru deșeurile provenite 
din activități de construcție și demolare și 
fracțiunile acestora de materiale 
specifice; subliniază că majoritatea țărilor 
UE depășesc deja ținta de 70 % de 
recuperare a deșeurilor provenite din 
activități de construcție și demolare 
stabilită în Directiva-cadru privind 
deșeurile din 2008 (2008/98/CE); 
reamintește că deșeurile provenite din 
activități de construcție și demolare 
reprezintă cel mai amplu flux de deșeuri 
din UE și constă, în mare parte, din soluri 
excavate; îndeamnă Comisia să 
stabilească în mod corespunzător o țintă 
privind recuperarea materialelor pentru 
solurile excavate în cadrul obiectivelor 
privind deșeurile provenite din activități 
de construcție și demolare;

Or. en

Amendamentul 743
Pernille Weiss
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Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. solicită Comisiei să adopte o 
abordare ambițioasă atunci când pune în 
aplicare Inițiativa „Valul de renovări ale 
clădirilor” și să asigure inițiative adecvate 
care garantează renovări etapizate și 
profunde, cu o axare solidă pe eficacitatea 
costurilor și pe economia circulară; 
salută, în acest context, ambiția 
președintei Comisiei, Ursula von der 
Leyen, de a înființa un „Bauhaus 
european” care să reunească ingineri, 
arhitecți și alți specialiști din sectorul 
construcțiilor, astfel cum s-a subliniat în 
discursul privind starea Uniunii prezentat 
la 16 septembrie 2020 în fața 
Parlamentului European;

Or. en

Amendamentul 744
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 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. subliniază că sectorul 
construcțiilor se numără printre 
sectoarele cel mai puțin automatizate și 
digitalizate, iar construcțiile se află 
printre afacerile cu cel mai ridicat 
consum de resurse din Uniunea 
Europeană; consideră că utilizarea unor 
tehnologii inovatoare și orientate către 
viitor pe șantierele de construcții ar crește 
gradul de digitalizare a sectorului, 
sporind totodată eficiența utilizării 
resurselor; consideră că adoptarea unei 
soluții digitale în mediul construit ar 
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permit îmbunătățirea performanței 
energetice a clădirilor;

Or. en

Amendamentul 745
Edina Tóth

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. subliniază nevoia unei tranziții 
către o economie durabilă și mai 
circulară în ceea ce privește 
aprovizionarea cu produse și materiale de 
construcții și producerea acestora, 
precum și utilizarea lor în cadrul 
lucrărilor de construcții; solicită Comisiei 
să exploreze integrarea criteriilor de 
eficiență și reutilizare în revizia 
Regulamentului (UE) nr. 305/2011;

Or. en

Amendamentul 746
Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. subliniază, în această privință, 
nevoia de a justifica impacturile 
socioeconomice ale integrării principiilor 
economiei circulare în sectoarele 
construcțiilor și clădirilor, precum și de a 
asigura o protecție împotriva creșterii 
prețurilor proprietăților, care ar putea 
acționa ca un obstacol în calea deținerii 
de locuințe, îndeosebi pentru adulții 
tineri;
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Or. en

Amendamentul 747
Christian Doleschal, Christine Schneider, Marlene Mortler, Jens Gieseke, Norbert Lins

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. solicită Comisiei să încurajeze 
utilizarea eficientă a resurselor și 
circularitatea în sectorul construcțiilor, 
care este caracterizat de un consum 
ridicat de resurse, prin închiderea în 
continuare a buclei pentru produsele 
secundare și deșeurile industriale, prin 
facilitarea returnării produselor 
secundare și a deșeurilor industriale în 
economie sub formă de resurse;

Or. en

Amendamentul 748
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. salută angajamentul Comisiei de a 
lua în considerare o revizuire a țintelor de 
recuperare a materialelor stabilite în 
legislația UE pentru deșeurile provenite 
din activități de construcție și demolare și 
fracțiunile acestora de materiale 
specifice; salută, de asemenea, anunțul 
privind o Strategie pentru un mediu 
construit sustenabil în 2021;

Or. en
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Amendamentul 749
Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. subliniază că este important să se 
pună în aplicare politici de planificare de 
înaltă calitate a clădirilor care să acorde 
prioritate soluțiilor care favorizează 
renovarea, transformarea și utilizarea 
continuă a clădirilor, dacă acest lucru 
este posibil, mai degrabă decât realizării 
unor construcții noi;

Or. fr

Amendamentul 750
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. solicită Comisiei să promoveze 
utilizarea materiilor prime secundare 
pentru înlocuirea materiilor prime în 
aplicațiile din sectorul construcțiilor;

Or. en

Amendamentul 751
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. salută anunțul privind o Strategie 
pentru un mediu construit sustenabil, dar 
regretă faptul că Comisia nu a inclus-o în 
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programul său de lucru pentru 2021; 
subliniază că lipsa de încredere în 
calitatea și siguranța deșeurilor provenite 
din activități de construcție și demolare, 
precum și trasabilitatea inadecvată 
împiedică dezvoltarea unei gestionări 
circulare cuprinzătoare a deșeurilor 
provenite din activități de construcție și 
demolare; solicită Comisiei să vină în 
sprijinul măsurilor de politică precum 
diagnoza și trasabilitatea obligatorie a 
solului din cadrul inițiativelor sale pentru 
a reduce impermeabilizarea solului, a 
reabilita siturile dezafectate abandonate 
sau contaminate și a spori siguranța, 
durabilitatea și circularitatea utilizării 
solurilor excavate;

Or. en

Amendamentul 752
Agnès Evren

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. salută lansarea Strategiei 
cuprinzătoare pentru un mediu construit 
sustenabil; subliniază faptul că lipsa de 
încredere în calitatea și siguranța 
deșeurilor provenind din activități de 
construcție și demolări, precum și 
trasabilitatea inadecvată a acestora, 
împiedică dezvoltarea gestionării 
circulare a acestor deșeuri; solicită 
Comisiei să propună noi măsuri și 
inițiative, cum ar fi diagnosticarea 
obligatorie și trasabilitatea solurilor, 
pentru a reduce impermeabilizarea 
acestora, pentru a reabilita siturile 
abandonate sau contaminate și pentru a 
promova utilizarea sigură, sustenabilă și 
circulară a solurilor excavate;
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Or. fr

Amendamentul 753
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 27 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. subliniază că utilizarea unor 
bioproduse și biosisteme circulare 
sustenabile în sectoarele construcțiilor și 
renovării poate contribui la atingerea 
obiectivelor de mediu ale Uniunii prin 
dezvoltarea unui cadru de reglementare 
pentru recunoașterea eliminării 
dioxidului de carbon, precum și prin 
elaborarea unor norme obligatorii de 
achiziții publice verzi pentru a permite 
utilizatorilor să aleagă materiale și 
materii prime secundare durabile și 
favorabile climei;

Or. en

Amendamentul 754
Christian Doleschal, Christine Schneider, Marlene Mortler, Jens Gieseke, Norbert Lins

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. subliniază că o măsură eficace 
pentru conservarea resurselor și evitarea 
deșeurilor constă în utilizarea 
responsabilă a parcului de construcții. 
Utilizarea clădirilor existente cât mai mult 
timp posibil ar trebui să fie opțiunea 
preferată în raport cu înlocuirea ori de 
câte ori este posibil.
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Or. en

Amendamentul 755
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. subliniază că, întrucât 90 % din 
mediul construit din 2050 există deja, ar 
trebui să fie stabilite cerințe speciale 
pentru sectorul renovărilor, pentru a 
avea, până în 2050, clădiri complet 
modulare, adaptabile diferitelor utilizări și 
care produc mai multă energie decât 
consumă, inclusiv renovări aprofundate, 
producție la fața locului și reutilizare;

Or. en

Amendamentul 756
Marek Paweł Balt

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. solicită Comisiei să evalueze 
măsuri, precum stimulentele economice și 
facilitățile fiscale, pentru recompensarea 
produselor și materialelor cu emisii 
scăzute de carbon care vor fi produse, de 
exemplu oțelul ecologic;

Or. en

Amendamentul 757
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. solicită Comisiei să propună 
punerea deplină în aplicare a principiilor 
și cerințelor economiei circulare în 
sectorul construcțiilor, inclusiv 
elaborarea de indicatori, standarde și 
metode precum Level(s) și modelarea 
datelor privind clădirile (Building 
Information Modelling – BIM), în ceea ce 
privește utilizarea terenurilor și 
urbanismul, arhitectura, ingineria 
structurală, construcțiile, întreținerea, 
adaptabilitatea, eficiența energetică, 
renovarea și reutilizarea și reciclarea; 
țintele și indicatorii privind clădirile 
durabile ar trebui, de asemenea, să 
includă infrastructura verde, cum ar fi 
acoperișurile ecologice sădite;

Or. en

Amendamentul 758
Marek Paweł Balt

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. solicită Comisiei să promoveze 
utilizarea materiilor prime secundare 
pentru înlocuirea materiilor primare în 
aplicațiile din sectorul construcțiilor 
(drumuri, diguri etc.)

Or. en

Amendamentul 759
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Subtitlul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Lanțurile valorice ale produselor-cheie: 
alimentele, apa și nutrienții

Lanțurile valorice ale produselor-cheie: 
resursele naturale, alimentele, apa, 
produsele chimice și nutrienții

Or. en

Amendamentul 760
Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. îndeamnă Comisia să facă 
propuneri pentru a pune în aplicare 
obiectivul de reducere la jumătate a risipei 
alimentare până în 2030;

28. îndeamnă Comisia să facă 
propuneri pentru a pune în aplicare 
obiectivul de reducere la jumătate a risipei 
alimentare până în 2030; solicită ca toate 
părțile interesate să își asume un 
angajament mai ferm, pentru a asigura că 
orice produs alimentar al cărui termen de 
valabilitate expiră în scurt timp este donat 
în scopuri caritabile; constată totuși că 
încă există obstacole în calea donațiilor, 
în principal de natură juridică; solicită în 
special statelor membre să încheie 
acorduri voluntare și să instituie 
stimulente economice și fiscale pentru a 
încuraja donațiile de alimente și alte 
mijloace menite să limiteze risipa de 
alimente;

Or. fr

Amendamentul 761
Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 28
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. îndeamnă Comisia să facă 
propuneri pentru a pune în aplicare 
obiectivul de reducere la jumătate a risipei 
alimentare până în 2030;

28. îndeamnă Comisia să facă 
propuneri pentru a pune în aplicare 
obiectivul de reducere la jumătate a risipei 
alimentare până în 2030; subliniază că 
strategia „de la fermă la consumator” 
trebuie să servească pentru a reduce în 
mod semnificativ risipa de alimente 
generată în ferme din cauza condițiilor și 
a dimensiunilor produselor pe care 
industria le impune fermierilor;

Or. es

Amendamentul 762
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 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. îndeamnă Comisia să facă 
propuneri pentru a pune în aplicare 
obiectivul de reducere la jumătate a risipei 
alimentare până în 2030;

28. îndeamnă Comisia să facă 
propuneri pentru a pune în aplicare 
obiectivul de reducere la jumătate a risipei 
alimentare până în 2030, în conformitate 
cu Directiva-cadru privind deșeurile și cu 
angajamentele asumate în cadrul 
Strategiei „de la fermă la consumator” de 
a stabili o țintă pentru reducerea risipei 
alimentare;

Or. en

Amendamentul 763
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 28
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. îndeamnă Comisia să facă 
propuneri pentru a pune în aplicare 
obiectivul de reducere la jumătate a risipei 
alimentare până în 2030;

28. reamintește Comisiei de obligația 
sa de a examina datele privind risipa 
alimentară furnizate de statele membre și 
îndeamnă Comisia să facă o propunere 
legislativă pentru a pune în aplicare 
obiectivul de reducere la jumătate a risipei 
alimentare până în 2030;

Or. en

Amendamentul 764
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. îndeamnă Comisia să facă 
propuneri pentru a pune în aplicare 
obiectivul de reducere la jumătate a risipei 
alimentare până în 2030;

28. îndeamnă Comisia să facă 
propuneri pentru a pune în aplicare 
obiectivul de reducere la jumătate a risipei 
alimentare de-a lungul întregului lanț 
valoric alimentar până în 2030;

Or. en

Amendamentul 765
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. îndeamnă Comisia să facă 
propuneri pentru a pune în aplicare 
obiectivul de reducere la jumătate a risipei 
alimentare până în 2030;

28. îndeamnă Comisia să facă 
propuneri legislative pentru a pune în 
aplicare obiectivul de reducere la jumătate 
a risipei alimentare până în 2030;

Or. en
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Amendamentul 766
Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. reamintește importanța 
principiului ierarhiei deșeurilor în cadrul 
combaterii risipei de alimente pentru a 
răspunde logicii economiei circulare: 
prevenirea la sursă; recuperarea 
produselor alimentare consumabile, 
acordând prioritate consumului uman în 
raport cu utilizarea ca hrană pentru 
animale și cu transformarea în produse 
nealimentare; reciclarea organică; 
valorificarea energetică și, în sfârșit, 
eliminarea;

Or. fr

Amendamentul 767
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. subliniază că accesul mai larg la 
apă pentru toți în Uniunea Europeană 
poate îmbunătăți semnificativ 
circularitatea, reducându-se astfel 
dependența de apa îmbuteliată; solicită 
punerea deplină în aplicare a dispozițiilor 
privind accesul la apă din directiva 
privind apa potabilă;

Or. en

Amendamentul 768
Petros Kokkalis
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Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. subliniază nevoia ca cifrele privind 
consumul de materii prime să includă 
apa, atât ca resursă naturală utilizată în 
procesele de producție, cât și ca bun 
comun; 

Or. el

Amendamentul 769
Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 28 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28b. invită Comisia să depună eforturi 
pentru ca, în domeniul serviciilor de 
alimentație publică și al comerțului, în 
general, ambalajele, articolele pentru 
masă și tacâmurile de unică folosință să 
fie înlocuite cu cele reutilizabile;

Or. fr

Amendamentul 770
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

eliminat
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de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 771
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

29. subliniază rolul important al 
bioproduselor, în special o mai bună 
valorificare a deșeurilor biologice și 
utilizarea produselor secundare, în 
tranziția către o economie circulară și 
neutră din punctul de vedere al emisiilor de 
dioxid de carbon; subliniază efectul 
negativ neintenționat al politicii privind 
energia din surse regenerabile asupra 
industriilor existente ale bioproduselor, 
periclitând în mod direct lanțurile de 
înaltă valoare existente, și solicită 
revizuirea directivei pentru a elimina 
stimulentul pentru utilizări subsecvente în 
aval;

Or. en

Amendamentul 772
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

29. subliniază rolul important al 
agroecologiei, produselor organice și 
bioproduselor, inclusiv o mai bună 
valorificare a deșeurilor biologice, și 
nevoia de a reduce producția și consumul 
de carne și produse lactate, în tranziția 
către o economie circulară și neutră din 
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punctul de vedere al emisiilor de dioxid de 
carbon;

Or. en

Amendamentul 773
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

29. subliniază rolul important al 
bioproduselor și al produselor reciclabile 
în mod organic, inclusiv o mai bună 
valorificare a deșeurilor biologice prin 
utilizarea de materiale compostabile, în 
tranziția către o economie circulară și 
neutră din punctul de vedere al emisiilor de 
dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 774
César Luena, Javi López, Marcos Ros Sempere, Nicolás González Casares, Cristina 
Maestre Martín De Almagro

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 775
Ondřej Knotek
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Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

29. subliniază rolul important al 
bioproduselor, inclusiv o mai bună 
valorificare a deșeurilor biologice, în 
tranziția către o economie circulară și 
neutră din punctul de vedere al emisiilor de 
dioxid de carbon, asigurând totodată 
sustenabilitatea și siguranța lor;

Or. en

Amendamentul 776
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

29. subliniază rolul important al 
bioproduselor, inclusiv o mai bună 
valorificare a deșeurilor biologice, și o 
nouă utilizare a biomasei, precum algele 
marine, în tranziția către o economie 
circulară și neutră din punctul de vedere al 
emisiilor de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 777
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 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază rolul important al 29. subliniază rolul important pe care 
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bioproduselor, inclusiv o mai bună 
valorificare a deșeurilor biologice, în 
tranziția către o economie circulară și 
neutră din punctul de vedere al emisiilor de 
dioxid de carbon;

bioprodusele sustenabile, inclusiv o mai 
bună valorificare a deșeurilor biologice, l-
ar putea juca în tranziția către o economie 
circulară și neutră din punctul de vedere al 
emisiilor de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 778
Sylvia Limmer

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 779
Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

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

Or. es
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Amendamentul 780
Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

29. subliniază rolul important al 
bioproduselor, inclusiv o mai bună 
valorificare a deșeurilor biologice, în 
tranziția către o economie circulară și 
neutră din punct de vedere climatic;

Or. en

Amendamentul 781
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Pascal Canfin

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. subliniază că respectivele culturi 
de fibre reprezintă o sursă sustenabilă de 
materiale biologice și pot juca un rol 
esențial în sprijinirea dezvoltării unei 
economii circulare;

Or. en

Amendamentul 782
Alexander Bernhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. solicită promovarea unor produse 
pe bază de lemn durabile, pentru a înlocui 
substanțele cu o mare intensitate a 
emisiilor de CO2 și pentru a stoca CO2 pe 
termen lung;

Or. en
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Amendamentul 783
Alexander Bernhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. subliniază rolul bioenergiei 
derivate din reziduurile forestiere și 
calamitățile emergente, ca resursă 
sustenabilă pentru aprovizionarea 
favorabilă climei cu energie și 
substituirea combustibililor fosili;

Or. en

Amendamentul 784
Alexander Bernhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. consideră că promovarea 
sectorului forestier va consolida 
bioeconomia și economia reciclării la 
nivelul UE, precum și industria 
bioproduselor;

Or. en

Amendamentul 785
Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Asger 
Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. subliniază nevoia de a maximiza 
valoarea biomasei, inclusiv prin sporirea 
separării de deșeurile organice și prin 
îmbunătățirea gestionării sale; solicită 
Comisiei și statelor membre să asigure 
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niveluri ridicate de separare a deșeurilor 
organice și să stimuleze revenirea 
nutrienților din deșeuri organice înapoi în 
soluri, utilizarea lor pentru producerea de 
energie din surse regenerabile, de produse 
chimice verzi și alte produse, în cazurile 
în care acest lucru este fezabil și benefic 
din punctul de vedere al mediului;

Or. en

Amendamentul 786
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 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. subliniază importanța punerii în 
aplicare a Strategiei UE în domeniul 
bioeconomiei pentru a accelera 
circularitatea prin înlocuirea, acolo unde 
este benefic din punctul de vedere al 
mediului și sustenabil, a materialelor 
fosile cu biomateriale regenerabile în 
sectoarele clădirilor, textilelor, produselor 
chimice, ambalajelor; subliniază 
potențialul bioeconomiei circulare de a 
crea noi locuri de muncă verzi, inclusiv în 
zonele rurale ale UE, precum și de a 
stimula inovarea;

Or. en

Amendamentul 787
Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)



PE660.071v02-00 144/249 AM\1216892RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. subliniază în mod special amplul 
potențial al bioeconomiei durabile de a 
produce materiale regenerabile și 
favorabile climei, care să înlocuiască 
materialele fosile și combustibilii fosili; 
reiterează, prin urmare, solicitarea sa 
adresată instituțiilor Uniunii și tuturor 
statelor membre de a elimina treptat toate 
subvențiile directe și indirecte pentru 
combustibilii fosili cel târziu până la 31 
decembrie 2025;

Or. en

Amendamentul 788
César Luena, Javi López, Marcos Ros Sempere, Nicolás González Casares, Cristina 
Maestre Martín De Almagro

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. subliniază importanța 
sensibilizării cu privire la utilizarea 
adecvată a materialelor plastice de origine 
biologică și a materialelor plastice 
biodegradabile care, deși sunt propuse 
drept soluție, sunt adesea utilizate ca 
materiale de unică folosință, cu impact 
negativ asupra mediului, similar celui al 
materialelor plastice convenționale, 
îndeosebi în oceane;

Or. en

Amendamentul 789
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. subliniază importanța alimentelor 
și a tendințelor alimentare eficiente din 
punctul de vedere al terenurilor și al 
nutrienților;

Or. en

Amendamentul 790
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
închide bucla nutrienților din sectorul 
agricol și prin care să se permită utilizarea 
pe scară mai largă a gunoiului de grajd 
reciclat și a altor nutrienți organici în locul 
îngrășămintelor chimice, ținând seama 
totodată de protecția mediului și a 
ecosistemelor;

30. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
închide bucla nutrienților din sectorul 
agricol și să recunoască valoarea 
sistemelor agricole mixte care respectă 
capacitatea de absorbție a mediului, 
folosind gunoiul de grajd reciclat și alți 
nutrienți organici în locul îngrășămintelor 
chimice, subliniază nevoia de promovare 
a unor astfel de sisteme, inclusiv sub 
forma agrosilviculturii, ținând seama de 
valoarea naturală ridicată pe care aceste 
sisteme o reprezintă adesea și de protecția 
mediului și a ecosistemelor în ansamblu;

Or. en

Amendamentul 791
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
închide bucla nutrienților din sectorul 
agricol și prin care să se permită utilizarea 

30. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
închide bucla nutrienților din sectorul 
agricol, a reduce dependența Europei de 
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pe scară mai largă a gunoiului de grajd 
reciclat și a altor nutrienți organici în locul 
îngrășămintelor chimice, ținând seama 
totodată de protecția mediului și a 
ecosistemelor;

importuri de hrană pentru animale și a 
crește considerabil utilizarea gunoiului de 
grajd reciclat și a altor nutrienți organici în 
locul îngrășămintelor sintetice, ținând 
seama totodată de protecția mediului și a 
ecosistemelor, precum și pentru a integra 
măsurile privind circularitatea și 
agricultura regenerativă în reforma și 
criteriile PAC;

Or. en

Amendamentul 792
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
închide bucla nutrienților din sectorul 
agricol și prin care să se permită utilizarea 
pe scară mai largă a gunoiului de grajd 
reciclat și a altor nutrienți organici în locul 
îngrășămintelor chimice, ținând seama 
totodată de protecția mediului și a 
ecosistemelor;

30. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
închide bucla nutrienților din sectorul 
agricol, a reduce dependența Europei de 
importuri de hrană pentru animale și a 
crește utilizarea gunoiului de grajd reciclat 
și a altor nutrienți organici în locul 
îngrășămintelor chimice, ținând seama 
totodată de protecția mediului și a 
ecosistemelor, precum și pentru a integra 
măsurile privind circularitatea și 
agricultura regenerativă în reforma și 
criteriile PAC;

Or. en

Amendamentul 793
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
închide bucla nutrienților din sectorul 

30. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
închide bucla nutrienților din sectorul 
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agricol și prin care să se permită utilizarea 
pe scară mai largă a gunoiului de grajd 
reciclat și a altor nutrienți organici în locul 
îngrășămintelor chimice, ținând seama 
totodată de protecția mediului și a 
ecosistemelor;

agricol, a reduce dependența Europei de 
importuri de hrană pentru animale și a 
crește utilizarea gunoiului de grajd reciclat 
și a altor nutrienți organici în locul 
îngrășămintelor sintetice, asigurând 
totodată un nivel ridicat de protecție a 
mediului și a ecosistemelor, precum și 
pentru a integra măsurile privind 
circularitatea și agricultura regenerativă 
în reforma PAC;

Or. en

Amendamentul 794
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
închide bucla nutrienților din sectorul 
agricol și prin care să se permită utilizarea 
pe scară mai largă a gunoiului de grajd 
reciclat și a altor nutrienți organici în locul 
îngrășămintelor chimice, ținând seama 
totodată de protecția mediului și a 
ecosistemelor;

30. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
închide bucla nutrienților din sectorul 
agricol și prin care să se permită utilizarea 
pe scară mai largă a gunoiului de grajd 
reciclat și a altor nutrienți organici și a 
carbonului organic în locul 
îngrășămintelor chimice, ținând seama 
totodată de protecția mediului și a 
ecosistemelor; în această privință, 
încurajează stimulentele pentru 
îmbunătățirea colectării municipale de 
deșeuri biologice;

Or. en

Amendamentul 795
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. invită Comisia să ia măsuri pentru a 30. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
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închide bucla nutrienților din sectorul 
agricol și prin care să se permită utilizarea 
pe scară mai largă a gunoiului de grajd 
reciclat și a altor nutrienți organici în locul 
îngrășămintelor chimice, ținând seama 
totodată de protecția mediului și a 
ecosistemelor;

închide bucla nutrienților din sectorul 
agricol și prin care să se permită utilizarea 
pe scară mai largă a gunoiului de grajd 
reciclat și a altor nutrienți organici în locul 
îngrășămintelor chimice, ținând seama 
totodată de sustenabilitatea și 
competitivitatea sectorului agricol 
european și de protecția mediului și a 
ecosistemelor;

Or. en

Amendamentul 796
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
închide bucla nutrienților din sectorul 
agricol și prin care să se permită utilizarea 
pe scară mai largă a gunoiului de grajd 
reciclat și a altor nutrienți organici în locul 
îngrășămintelor chimice, ținând seama 
totodată de protecția mediului și a 
ecosistemelor;

30. invită Comisia să ia măsuri, 
inclusiv stimulente în cadrul inițiativei 
sale privind amprenta de mediu, pentru a 
închide bucla nutrienților din sectorul 
agricol și prin care să se permită utilizarea 
pe scară mai largă a gunoiului de grajd 
reciclat și a altor nutrienți organici în locul 
îngrășămintelor chimice, ținând seama 
totodată de protecția mediului și a 
ecosistemelor;

Or. en

Amendamentul 797
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
închide bucla nutrienților din sectorul 
agricol și prin care să se permită utilizarea 
pe scară mai largă a gunoiului de grajd 

30. invită Comisia să ia măsuri, 
inclusiv stimulentele prevăzute în cadrul 
inițiativei sale privind amprenta de mediu, 
pentru a închide bucla nutrienților din 
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reciclat și a altor nutrienți organici în locul 
îngrășămintelor chimice, ținând seama 
totodată de protecția mediului și a 
ecosistemelor;

sectorul agricol și prin care să se permită 
utilizarea pe scară mai largă a gunoiului de 
grajd reciclat și a altor nutrienți organici în 
locul îngrășămintelor chimice, ținând 
seama totodată de protecția mediului și a 
ecosistemelor;

Or. en

Amendamentul 798
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
închide bucla nutrienților din sectorul 
agricol și prin care să se permită utilizarea 
pe scară mai largă a gunoiului de grajd 
reciclat și a altor nutrienți organici în locul 
îngrășămintelor chimice, ținând seama 
totodată de protecția mediului și a 
ecosistemelor;

30. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
închide bucla nutrienților din sectorul 
agricol și prin care să se permită utilizarea 
pe scară mai largă a gunoiului de grajd 
reciclat și a altor nutrienți organici în locul 
îngrășămintelor chimice, ținând seama 
totodată de protecția mediului și a 
ecosistemelor în cadrul Pactului verde 
european;

Or. en

Amendamentul 799
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 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
închide bucla nutrienților din sectorul 
agricol și prin care să se permită utilizarea 
pe scară mai largă a gunoiului de grajd 
reciclat și a altor nutrienți organici în locul 
îngrășămintelor chimice, ținând seama 

30. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
închide bucla nutrienților din sectorul 
agricol și prin care să se permită utilizarea 
pe scară mai largă a gunoiului de grajd 
reciclat, a compostului și a digestatului și 
a altor nutrienți organici în locul 
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totodată de protecția mediului și a 
ecosistemelor;

îngrășămintelor chimice, ținând seama 
totodată de protecția mediului și a 
ecosistemelor;

Or. en

Amendamentul 800
Sunčana Glavak

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
închide bucla nutrienților din sectorul 
agricol și prin care să se permită utilizarea 
pe scară mai largă a gunoiului de grajd 
reciclat și a altor nutrienți organici în locul 
îngrășămintelor chimice, ținând seama 
totodată de protecția mediului și a 
ecosistemelor;

30. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
închide bucla nutrienților din sectorul 
agricol și prin care să se permită utilizarea 
pe scară mai largă a gunoiului de grajd 
reciclat și a altor nutrienți organici în locul 
îngrășămintelor chimice, ținând seama 
totodată de protecția sănătății, a mediului 
și a ecosistemelor;

Or. hr

Amendamentul 801
Sylvia Limmer

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
închide bucla nutrienților din sectorul 
agricol și prin care să se permită utilizarea 
pe scară mai largă a gunoiului de grajd 
reciclat și a altor nutrienți organici în locul 
îngrășămintelor chimice, ținând seama 
totodată de protecția mediului și a 
ecosistemelor;

30. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
închide bucla nutrienților din sectorul 
agricol și prin care să se permită utilizarea 
pe scară mai largă a gunoiului de grajd 
reciclat și a altor nutrienți organici, ținând 
seama totodată de protecția mediului și a 
ecosistemelor;

Or. de
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Amendamentul 802
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 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. solicită Comisiei să asigure că o 
colectare separată obligatorie a deșeurilor 
biologice, astfel cum este introdusă de 
Directiva-cadru privind deșeurile, vizează 
să producă un compost de înaltă calitate 
pentru a sprijini îmbunătățirea solului și 
a închide bucla nutrienților din sectorul 
agricol, precum și pentru a permite 
utilizarea pe scară mai largă a gunoiului 
de grajd reciclat și a altor nutrienți 
organici;

Or. en

Amendamentul 803
Anja Hazekamp, Mick Wallace

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. subliniază că reducerea producției 
și a consumului de carne și de produse 
lactate este măsura cu cel mai ridicat 
impact, cea mai eficientă și mai rentabilă 
pentru diminuarea risipei alimentare, 
stoparea despăduririi, a pierderii 
biodiversității și a schimbărilor climatice 
și este esențială pentru ca sectorul 
alimentar să devină cu adevărat circular;

Or. en
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Amendamentul 804
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. solicită Comisiei să promoveze 
dialogul între părțile interesate, în scopul 
dezvoltării unui set de instrumente și 
recomandări bazate pe dovezi pentru 
reducerea risipei alimentare, îndeosebi la 
nivel de gospodărie și de consumator, 
precum și pentru reutilizarea deșeurilor 
alimentare pentru recuperarea de energie 
verde;

Or. en

Amendamentul 805
Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Pascal Canfin

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. solicită Comisiei și statelor 
membre să sprijine un nivel sporit de 
circularitate în tratarea și gestionarea 
apelor uzate, cum ar fi procesele de 
formare de lagune în care nămolul să 
poată fi utilizat ca resursă pentru procese 
complementare, precum producția de 
energie din metan;

Or. en

Amendamentul 806
Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. susține cu tărie intenția Comisiei 
de a reduce cu 50 % utilizarea și 
nocivitatea pesticidelor chimice și a 
pesticidelor mai periculoase până în 2030, 
astfel cum s-a anunțat în propunerile 
pentru o Strategie în domeniul 
biodiversității și o Strategie „De la fermă 
la consumator”;

Or. en

Amendamentul 807
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. solicită Comisiei să elaboreze 
standarde minime și condiții de piață 
echitabile pentru recuperarea fosforului 
și repunerea în circulație a surselor de 
carbon organic;

Or. en

Amendamentul 808
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 30 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30b. reamintește faptul că buna calitate 
a resurselor de apă se bazează pe o bună 
punere în aplicare a controlului la sursă 
și a principiului „poluatorul plătește”; 
solicită o economie circulară bazată pe un 
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cadru normativ solid din punctul de 
vedere al mediului, pentru a evita 
posibilele efecte toxice asupra 
ecosistemelor acvatice și subliniază că un 
spectru larg de resurse poate fi recuperat 
din tratarea adecvată a apelor uzate;

Or. en

Amendamentul 809
Anja Hazekamp, Mick Wallace

Propunere de rezoluție
Punctul 30 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30b. recunoaște că produsele lactate și 
carnea sunt părțile cele mai ineficiente 
ale dietei umane din punctul de vedere al 
utilizării resurselor și solicită Comisiei și 
statelor membre să pună capăt 
subvențiilor pentru producția și 
promovarea cărnii și a produselor lactate, 
pentru a sprijini un sistem alimentar 
eficient din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și circular;

Or. en

Amendamentul 810
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 30 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30b. solicită Comisiei să exploreze 
mijloace de valorificare a capitalului 
natural, în special prin crearea de piețe 
pentru creditele de carbon și biodiversitate 
produse de actorii agricoli;

Or. en
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Amendamentul 811
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 30 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30c. solicită Comisiei să evalueze 
posibilitatea de a lua măsuri legislative 
pentru a aborda utilizarea eficientă a apei 
în clădiri, în același sens cu directiva 
privind proiectarea ecologică a produselor 
cu impact energetic, care ar putea defini 
cerințe tehnice specifice pentru utilizarea 
eficientă a apei de la robinet, duș, toaletă 
și pentru colectarea apei pluviale;

Or. en

Amendamentul 812
Anja Hazekamp, Mick Wallace

Propunere de rezoluție
Punctul 30 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30c. subliniază că promovarea 
biogazului din gunoiul de grajd în locul 
reducerii cantității enorme de gunoi de 
grajd produse în prezent este 
contraproductivă pentru realizarea unei 
economii circulare;

Or. en

Amendamentul 813
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de rezoluție
Punctul 30 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30c. încurajează alte strategii relevante, 
inclusiv punerea în aplicare a Strategiei 
„De la fermă la consumator” și a 
Strategiei în domeniul biodiversității, 
pentru a integra aceste perspective;

Or. en

Amendamentul 814
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 30 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30d. salută Regulamentul privind 
cerințele minime pentru reutilizarea apei 
și solicită Comisiei să integreze pe deplin 
legătura apă-energie în politicile 
europene și să promoveze o abordare 
circulară pentru apă având în vedere 
stimularea recuperării apelor uzate 
urbane și prin continuarea unei analize a 
posibilelor opțiuni de reutilizare, 
reducând totodată consumul de energie;

Or. en

Amendamentul 815
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază că este important să se eliminat
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acorde prioritate prevenirii generării de 
deșeuri, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor stabilită la nivelul UE, și invită 
Comisia să propună obiective și ținte 
specifice obligatorii de reducere a 
deșeurilor, pentru a limita generarea de 
deșeuri reziduale;

Or. en

Amendamentul 816
Sylvia Limmer, Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază că este important să se 
acorde prioritate prevenirii generării de 
deșeuri, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor stabilită la nivelul UE, și invită 
Comisia să propună obiective și ținte 
specifice obligatorii de reducere a 
deșeurilor, pentru a limita generarea de 
deșeuri reziduale;

31. subliniază că este important să se 
acorde prioritate prevenirii generării de 
deșeuri, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor stabilită la nivelul UE;

Or. de

Amendamentul 817
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază că este important să se 
acorde prioritate prevenirii generării de 
deșeuri, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor stabilită la nivelul UE, și invită 
Comisia să propună obiective și ținte 
specifice obligatorii de reducere a 
deșeurilor, pentru a limita generarea de 
deșeuri reziduale;

31. subliniază că este important să se 
acorde prioritate prevenirii generării de 
deșeuri, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor stabilită la nivelul UE.

Or. en
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Amendamentul 818
Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază că este important să se 
acorde prioritate prevenirii generării de 
deșeuri, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor stabilită la nivelul UE, și invită 
Comisia să propună obiective și ținte 
specifice obligatorii de reducere a 
deșeurilor, pentru a limita generarea de 
deșeuri reziduale;

31. subliniază că este important să se 
acorde prioritate prevenirii generării de 
deșeuri, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor stabilită la nivelul UE, și invită 
Comisia să exploreze posibilitățile de a 
limita generarea de deșeuri reziduale; cu 
toate acestea, subliniază că este nevoie de 
prudență în ceea ce privește introducerea 
unor ținte obligatorii suplimentare, care 
ar trebui să fie luate în considerare numai 
după o evaluare a transpunerii și punerii 
în aplicare a cerințelor privind 
gestionarea și reciclarea deșeurilor în 
temeiul noii Directive-cadru privind 
deșeurile, al Directivei privind ambalajele 
și deșeurile de ambalaje și al Directivei 
privind depozitele de deșeuri (Pachetul 
privind deșeurile); constată că numai 
cinci state membre au transpus pe deplin 
Pachetul privind deșeurile în dreptul 
național înainte de termenul-limită 
stabilit de Comisie pentru iulie 2020, 
precum și că multe țări nu vor reuși să își 
atingă țintele privind deșeurile pentru 
sfârșitul acestui an, situație care a fost 
exacerbată mai mult de pandemia actuală 
de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 819
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 31
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază că este important să se 
acorde prioritate prevenirii generării de 
deșeuri, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor stabilită la nivelul UE, și invită 
Comisia să propună obiective și ținte 
specifice obligatorii de reducere a 
deșeurilor, pentru a limita generarea de 
deșeuri reziduale;

31. subliniază că este important să se 
acorde prioritate prevenirii generării de 
deșeuri, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor stabilită la nivelul UE, și invită 
Comisia să propună obiective specifice 
obligatorii de reducere a deșeurilor și să 
evalueze posibilitatea definirii unor ținte 
specifice pentru a limita generarea de 
deșeuri reziduale în timpul revizuirii 
Directivei-cadru privind deșeurile și a 
Directivei privind depozitele de deșeuri; 
consideră că țintele privind pregătirea 
pentru reutilizare și țintele privind 
reciclarea ar trebui să fie decuplate, 
pentru a acorda pregătirii pentru 
reutilizare prioritatea pe care o are în 
ierarhia deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 820
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază că este important să se 
acorde prioritate prevenirii generării de 
deșeuri, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor stabilită la nivelul UE, și invită 
Comisia să propună obiective și ținte 
specifice obligatorii de reducere a 
deșeurilor, pentru a limita generarea de 
deșeuri reziduale;

31. subliniază că este important să se 
acorde prioritate prevenirii generării de 
deșeuri, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor stabilită la nivelul UE, și invită 
Comisia să propună obiective specifice 
obligatorii de reducere a deșeurilor, ținte 
privind reutilizarea și pregătirea pentru 
reutilizare, ținte pentru a limita generarea 
de deșeuri reziduale, precum și să 
decupleze țintele privind pregătirea pentru 
reutilizare de țintele privind reciclarea, 
pentru a acorda pregătirii pentru 
reutilizare prioritate în fața reciclării, în 
conformitate cu ierarhia deșeurilor 
stabilită la nivelul UE;
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Or. en

Amendamentul 821
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază că este important să se 
acorde prioritate prevenirii generării de 
deșeuri, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor stabilită la nivelul UE, și invită 
Comisia să propună obiective și ținte 
specifice obligatorii de reducere a 
deșeurilor, pentru a limita generarea de 
deșeuri reziduale;

31. subliniază că este important să se 
acorde prioritate prevenirii generării de 
deșeuri, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor; eliminarea deșeurilor și a 
poluării din etapa de proiectare ar trebui 
să constituie punctul de pornire, care ar 
trebui, de asemenea, să fie vizibil la 
nivelul opțiunilor de materiale; invită 
Comisia să adopte măsuri care previn 
generarea de deșeuri în primul rând, rețin 
valoarea produsului și sprijină sistemele 
și modurile de livrare reutilizabile și 
reîncărcabile;

Or. en

Amendamentul 822
Agnès Evren

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază că este important să se 
acorde prioritate prevenirii generării de 
deșeuri, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor stabilită la nivelul UE, și invită 
Comisia să propună obiective și ținte 
specifice obligatorii de reducere a 
deșeurilor, pentru a limita generarea de 
deșeuri reziduale;

31. subliniază că este important să se 
acorde prioritate prevenirii generării de 
deșeuri, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor stabilită la nivelul UE, și invită 
Comisia să propună politici realiste de 
reducere a deșeurilor, pentru a limita 
generarea de deșeuri reziduale; invită 
Comisia să propună obiective de reducere 
a deșeurilor generate în mod inutil, cum 
ar fi cele provenite dintr-o ambalare 
excesivă;
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Or. fr

Amendamentul 823
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază că este important să se 
acorde prioritate prevenirii generării de 
deșeuri, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor stabilită la nivelul UE, și invită 
Comisia să propună obiective și ținte 
specifice obligatorii de reducere a 
deșeurilor, pentru a limita generarea de 
deșeuri reziduale;

31. subliniază că este important să se 
acorde prioritate prevenirii generării de 
deșeuri, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor stabilită la nivelul UE, și invită 
Comisia să propună obiective și ținte 
specifice de reducere a deșeurilor, pentru a 
limita generarea de deșeuri reziduale, 
ținând seama de aspecte precum corelarea 
între generarea de deșeuri și nivelurile de 
producție;

Or. en

Amendamentul 824
César Luena, Javi López, Marcos Ros Sempere, Nicolás González Casares, Cristina 
Maestre Martín De Almagro

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază că este important să se 
acorde prioritate prevenirii generării de 
deșeuri, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor stabilită la nivelul UE, și invită 
Comisia să propună obiective și ținte 
specifice obligatorii de reducere a 
deșeurilor, pentru a limita generarea de 
deșeuri reziduale;

31. subliniază că este important să se 
acorde prioritate prevenirii generării de 
deșeuri, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor stabilită la nivelul UE, și invită 
Comisia să propună obiective și ținte 
specifice obligatorii de reducere a 
deșeurilor, pentru a limita generarea de 
deșeuri reziduale, asigurând totodată 
calitatea deșeurilor colectate separat;

Or. en
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Amendamentul 825
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază că este important să se 
acorde prioritate prevenirii generării de 
deșeuri, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor stabilită la nivelul UE, și invită 
Comisia să propună obiective și ținte 
specifice obligatorii de reducere a 
deșeurilor, pentru a limita generarea de 
deșeuri reziduale;

31. subliniază că este important să se 
acorde prioritate prevenirii generării de 
deșeuri, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor stabilită la nivelul UE, și invită 
Comisia să propună obiective și ținte 
specifice obligatorii de reducere a 
deșeurilor, pentru a limita generarea de 
deșeuri reziduale, precum și să adopte 
măsuri împotriva transportului ilegal de 
deșeuri;

Or. en

Amendamentul 826
Ondřej Knotek

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază că este important să se 
acorde prioritate prevenirii generării de 
deșeuri, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor stabilită la nivelul UE, și invită 
Comisia să propună obiective și ținte 
specifice obligatorii de reducere a 
deșeurilor, pentru a limita generarea de 
deșeuri reziduale;

31. subliniază că este important să se 
acorde prioritate prevenirii generării de 
deșeuri, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor stabilită la nivelul UE, și invită 
Comisia să propună, pe baza unei evaluări 
a impactului la nivel de stat membru, 
obiective și ținte specifice obligatorii de 
reducere a deșeurilor, pentru a limita 
generarea de deșeuri reziduale;

Or. en

Amendamentul 827
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Asger 
Christensen
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Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază că este important să se 
acorde prioritate prevenirii generării de 
deșeuri, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor stabilită la nivelul UE, și invită 
Comisia să propună obiective și ținte 
specifice obligatorii de reducere a 
deșeurilor, pentru a limita generarea de 
deșeuri reziduale;

31. subliniază că este important să se 
acorde prioritate prevenirii generării de 
deșeuri, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor stabilită la nivelul UE, și invită 
Comisia să propună o țintă pentru 
prevenirea generări de deșeuri și obiective 
și ținte specifice obligatorii de reducere a 
deșeurilor, pentru a limita generarea de 
deșeuri reziduale;

Or. en

Amendamentul 828
Stanislav Polčák

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază că este important să se 
acorde prioritate prevenirii generării de 
deșeuri, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor stabilită la nivelul UE, și invită 
Comisia să propună obiective și ținte 
specifice obligatorii de reducere a 
deșeurilor, pentru a limita generarea de 
deșeuri reziduale;

31. subliniază că este important să se 
acorde prioritate prevenirii generării de 
deșeuri și reducerii la minimum a 
pericolului creat de deșeuri, în 
conformitate cu ierarhia deșeurilor stabilită 
la nivelul UE, și invită Comisia să propună 
obiective și ținte specifice obligatorii de 
reducere a deșeurilor;

Or. cs

Amendamentul 829
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. subliniază că este important să se 
acorde prioritate prevenirii generării de 
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deșeuri, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor stabilită la nivelul UE, și invită 
Comisia să propună o țintă obligatorie 
generală de reducere a deșeurilor, alături 
de ținte specifice obligatorii de reducere a 
deșeurilor pentru fiecare grupă de 
produse și ținte pentru a limita generarea 
de deșeuri reziduale;

Or. en

Amendamentul 830
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. consideră că ar trebui stabilite 
ținte separate pentru pregătirea pentru 
reutilizare, respectiv pentru reciclare, 
pentru a acorda pregătirii pentru 
reutilizare prioritatea pe care ar trebui să 
o aibă în raport cu reciclarea;

Or. en

Amendamentul 831
Maria Arena

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. reafirmă că reciclarea nu ar 
trebui, în niciun caz, să justifice 
perpetuarea prezenței substanțelor care 
prezintă motive de îngrijorare; subliniază 
că, pentru a realiza materiale și cicluri de 
producție netoxice, este esențial să se 
asigure o separare clară a fluxurilor de 
deșeuri periculoase de cele care nu sunt 
periculoase; subliniază, în această 
privință, că transparența și partajarea 
datelor legate de compoziția deșeurilor 
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sunt esențiale;

Or. en

Amendamentul 832
César Luena, Javi López, Marcos Ros Sempere, Nicolás González Casares, Cristina 
Maestre Martín De Almagro

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. subliniază că răspunderea extinsă 
a producătorilor este un instrument 
important, care ajută statele membre să 
treacă la prevenire și la o gestionare mai 
durabilă a deșeurilor; solicită Comisiei să 
ofere asistență statelor membre în 
transpunerea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și aplicarea adecvată a 
legislației în domeniul deșeurilor, inclusiv 
prin programe de schimb de informații;

Or. en

Amendamentul 833
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. consideră că nu PIB-ul, ci 
calitatea vieții ar trebui să fie măsura 
progreselor și a succesului nostru, prin 
partajarea venitului, a resurselor și a 
oportunităților într-un mod mai echitabil 
și investirea în bunuri publice universale; 
solicită Comisiei să elaboreze și să 
utilizeze indicatori alternativi la PIB;

Or. en
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Amendamentul 834
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. solicită Comisiei să propună ținte 
specifice obligatorii de reducere a 
deșeurilor, inclusiv a deșeurilor reziduale; 
subliniază că aceste ținte ar trebui să fie 
graduale și să vizeze reducerea la 
minimum a deșeurilor și solicită Comisiei 
să propună ținte specifice de reducere a 
deșeurilor pentru fluxuri mai complexe;

Or. en

Amendamentul 835
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 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. solicită Comisiei să asigure 
punerea în aplicare eficace și deplină de 
către statele membre a „pachetului 
privind deșeurile” din 2018;

Or. en

Amendamentul 836
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 31 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

31b. solicită Comisiei să stabilească o 
țintă generală de prevenire a generării de 
deșeuri de 20 % pentru deșeurile solide 
municipale, care să fie atinsă până în 
2030 de toate statele membre, precum și o 
țintă generală de prevenire a generării de 
deșeuri de 30 % pentru deșeurile solide 
municipale, care să fie atinsă până în 
2035 de toate statele membre. Țintele 
generale ar trebui adaptate la țări într-un 
mod echitabil, în funcție de cantitatea 
generală de deșeuri pe care o produc.

Or. en

Amendamentul 837
César Luena, Javi López, Marcos Ros Sempere, Nicolás González Casares, Cristina 
Maestre Martín De Almagro

Propunere de rezoluție
Punctul 31 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31b. subliniază faptul că buna calitate a 
resurselor de apă se bazează pe o bună 
punere în aplicare a controlului la sursă 
și a principiului „poluatorul plătește”; 
solicită o economie circulară bazată pe un 
cadru normativ solid din punctul de 
vedere al mediului pentru a evita 
posibilele efecte toxice asupra 
ecosistemelor acvatice;

Or. en

Amendamentul 838
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 31 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

31c. solicită Comisiei să stabilească 
ținte pentru prevenirea generării de 
deșeuri pentru fiecare grupă de produse, 
completând țintele stabilite pentru 
deșeurile municipale solide pentru 2030 și 
2035, astfel încât să includă cel puțin 
următoarele categorii: (i) alimente și 
băuturi, (ii) aparate de uz casnic de mari 
dimensiuni, (iii) aparate de uz casnic de 
mici dimensiuni, (iv) echipamente 
informatice și de telecomunicații, 
(v) jucării și echipament pentru 
petrecerea timpului liber și echipament 
sportiv, (vi) autovehicule, (vii) textile, 
(viii) produse electrice și electronice, 
(ix) mobilă și articole de mobilier. solicită 
Comisiei să adopte o țintă maximă pentru 
deșeurile reziduale de 120 de kilograme 
pe cap de locuitor pe an, care să fie atinsă 
până în 2030, precum și o țintă maximă 
pentru deșeurile reziduale de 
100 de kilograme pe cap de locuitor pe an, 
care să fie atinsă până în 2035.

Or. en

Amendamentul 839
César Luena, Javi López, Marcos Ros Sempere, Nicolás González Casares, Cristina 
Maestre Martín De Almagro

Propunere de rezoluție
Punctul 31 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31c. subliniază că un spectru larg de 
resurse poate fi recuperat din apele 
reziduale, cuprinzând de la celuloză, prin 
intermediul materialelor bioplastice, până 
la nutrienți, energie și apă, precum și din 
procesele de tratare a apei potabile, de 
exemplu carbonat de calciu;

Or. en
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Amendamentul 840
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Propunere de rezoluție
Punctul 31 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31d. consideră că incinerarea 
deșeurilor municipale nu are niciun rol în 
cadrul unei economii pe deplin circulare; 
solicită statelor membre care se bazează 
pe incinerarea deșeurilor municipale să 
elimine treptat mecanismele de sprijin 
pentru incinerarea deșeurilor, să 
introducă moratorii privind noile 
instalații și să le dezafecteze pe cele vechi 
și mai puțin eficiente;

Or. en

Amendamentul 841
César Luena, Javi López, Marcos Ros Sempere, Nicolás González Casares, Cristina 
Maestre Martín De Almagro

Propunere de rezoluție
Punctul 31 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31d. subliniază că obiectivul privind un 
nivel nul de poluare ar trebui să servească 
la reducerea deversării substanțelor 
poluante în canalizări și să protejeze 
calitatea resurselor recuperate din apele 
uzate;

Or. en

Amendamentul 842
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 32
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că prețurile 
necompetitive și lipsa materiilor prime 
secundare se numără printre principalele 
obstacole în calea unei economii 
circulare; solicită Comisiei să evalueze 
măsurile prin care materiile prime 
secundare pot deveni mai competitive, cum 
ar fi stimulentele economice, inclusiv 
recompense pentru reducerile de emisii de 
CO2, măsuri fiscale, achiziții publice și 
aplicarea în continuare a responsabilității 
extinse a producătorilor;

32. solicită Comisiei să evalueze 
măsurile prin care materiile prime 
secundare pot deveni mai competitive, cum 
ar fi cerințele minime de calitate și 
stimulentele economice, de exemplu 
recompense pentru reducerile de emisii de 
CO2, măsuri fiscale, achiziții publice și 
aplicarea în continuare a responsabilității 
extinse a producătorilor, inclusiv 
promovarea unor taxe ecomodulate 
transparente pentru răspunderea extinsă 
a producătorilor;

Or. en

Amendamentul 843
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că prețurile 
necompetitive și lipsa materiilor prime 
secundare se numără printre principalele 
obstacole în calea unei economii circulare; 
solicită Comisiei să evalueze măsurile prin 
care materiile prime secundare pot deveni 
mai competitive, cum ar fi stimulentele 
economice, inclusiv recompense pentru 
reducerile de emisii de CO2, măsuri fiscale, 
achiziții publice și aplicarea în continuare a 
responsabilității extinse a producătorilor;

32. consideră că eșecul pieței de a 
recompensa beneficiile ecologice ale 
materiilor prime secundare se numără 
printre principalele obstacole în calea unei 
economii circulare; solicită Comisiei să 
propună măsurile prin care materiile prime 
secundare pot deveni mai competitive, cum 
ar fi solicitarea unui nivel echivalent de 
calitate și de standarde chimice 
comparativ cu materialele virgine, 
stimulentele economice, inclusiv 
recompense pentru reducerile de emisii de 
CO2, măsuri fiscale, achiziții publice verzi 
obligatorii, conținut reciclat obligatoriu și 
aplicarea în continuare a sistemelor 
armonizate de răspundere extinsă a 
producătorilor cu ecomodularea taxelor; 
sugerează că taxele care derivă din 
sistemele de răspundere extinsă a 
producătorilor ar putea fi alocate pentru a 
acoperi costurile asociate cu dezvoltarea 
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unor sisteme circulare și cu gestionarea 
resurselor și a deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 844
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că prețurile 
necompetitive și lipsa materiilor prime 
secundare se numără printre principalele 
obstacole în calea unei economii circulare; 
solicită Comisiei să evalueze măsurile prin 
care materiile prime secundare pot deveni 
mai competitive, cum ar fi stimulentele 
economice, inclusiv recompense pentru 
reducerile de emisii de CO2, măsuri fiscale, 
achiziții publice și aplicarea în continuare a 
responsabilității extinse a producătorilor;

32. consideră că prețurile 
necompetitive și lipsa materiilor prime 
secundare de înaltă calitate și a piețelor 
pentru acestea se numără printre 
principalele obstacole în calea unei 
economii circulare; solicită Comisiei să 
evalueze măsurile prin care materiile prime 
secundare pot deveni mai competitive, cum 
ar fi stimulentele economice, inclusiv 
recompense pentru reducerile de emisii de 
CO2, măsuri fiscale, mecanisme de 
plafonare și comercializare pentru 
materialele virgine folosite, achiziții 
publice și aplicarea în continuare a 
responsabilității extinse a producătorilor; 
deși este necesar să se asigure că 
materialele secundare sunt de înaltă 
calitate și nu compromit obiectivul 
asigurării unui mediu netoxic, materiile 
prime virgine ar trebui să facă obiectul 
acelorași standarde, astfel încât să 
asigure condiții de concurență echitabile 
pentru materiale în cadrul economiei 
europene;

Or. en

Amendamentul 845
Sylvia Limmer

Propunere de rezoluție
Punctul 32
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că prețurile 
necompetitive și lipsa materiilor prime 
secundare se numără printre principalele 
obstacole în calea unei economii circulare; 
solicită Comisiei să evalueze măsurile prin 
care materiile prime secundare pot deveni 
mai competitive, cum ar fi stimulentele 
economice, inclusiv recompense pentru 
reducerile de emisii de CO2, măsuri 
fiscale, achiziții publice și aplicarea în 
continuare a responsabilității extinse a 
producătorilor;

32. consideră că prețurile 
necompetitive și lipsa materiilor prime 
secundare se numără printre principalele 
obstacole în calea unei economii circulare; 
solicită Comisiei să evalueze măsurile prin 
care materiile prime secundare pot deveni 
mai competitive;

Or. de

Amendamentul 846
Agnès Evren

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că prețurile 
necompetitive și lipsa materiilor prime 
secundare se numără printre principalele 
obstacole în calea unei economii circulare; 
solicită Comisiei să evalueze măsurile prin 
care materiile prime secundare pot deveni 
mai competitive, cum ar fi stimulentele 
economice, inclusiv recompense pentru 
reducerile de emisii de CO2, măsuri 
fiscale, achiziții publice și aplicarea în 
continuare a responsabilității extinse a 
producătorilor;

32. consideră că prețurile 
necompetitive și lipsa cererii de materii 
prime secundare se numără printre 
principalele obstacole în calea unei 
economii circulare; solicită Comisiei să 
evalueze măsurile prin care materiile prime 
secundare pot deveni mai competitive, cum 
ar fi stimulentele economice, inclusiv 
recompense pentru reducerile de emisii de 
CO2, măsuri de scutire fiscală și 
stimulente fiscale, achiziții publice, 
introducerea unor cerințe obligatorii în 
materie de conținut reciclat și aplicarea în 
continuare a responsabilității extinse a 
producătorilor;

Or. fr
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Amendamentul 847
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că prețurile 
necompetitive și lipsa materiilor prime 
secundare se numără printre principalele 
obstacole în calea unei economii circulare; 
solicită Comisiei să evalueze măsurile prin 
care materiile prime secundare pot deveni 
mai competitive, cum ar fi stimulentele 
economice, inclusiv recompense pentru 
reducerile de emisii de CO2, măsuri fiscale, 
achiziții publice și aplicarea în continuare a 
responsabilității extinse a producătorilor;

32. consideră că reglementarea 
insuficientă și lipsa materiilor prime 
secundare se numără printre principalele 
obstacole în calea unei economii circulare; 
solicită Comisiei să evalueze măsurile prin 
care materiile prime secundare pot deveni 
mai competitive, cum ar fi garantarea 
unui nivel egal de calitate comparativ cu 
materialele virgine, stimulentele 
economice, inclusiv recompense pentru 
reducerile de emisii de CO2, măsuri fiscale, 
achiziții publice și aplicarea în continuare a 
responsabilității extinse a producătorilor;

Or. en

Amendamentul 848
Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că prețurile 
necompetitive și lipsa materiilor prime 
secundare se numără printre principalele 
obstacole în calea unei economii circulare; 
solicită Comisiei să evalueze măsurile prin 
care materiile prime secundare pot deveni 
mai competitive, cum ar fi stimulentele 
economice, inclusiv recompense pentru 
reducerile de emisii de CO2, măsuri 
fiscale, achiziții publice și aplicarea în 
continuare a responsabilității extinse a 
producătorilor;

32. consideră că prețurile 
necompetitive și lipsa materiilor prime 
secundare de înaltă calitate se numără 
printre principalele obstacole în calea unei 
economii circulare; solicită Comisiei să 
evalueze măsurile prin care materiile prime 
secundare pot deveni mai competitive, 
inclusiv prin utilizarea unor stimulente 
economice;

Or. en
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Amendamentul 849
Hildegard Bentele

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că prețurile 
necompetitive și lipsa materiilor prime 
secundare se numără printre principalele 
obstacole în calea unei economii circulare; 
solicită Comisiei să evalueze măsurile prin 
care materiile prime secundare pot deveni 
mai competitive, cum ar fi stimulentele 
economice, inclusiv recompense pentru 
reducerile de emisii de CO2, măsuri 
fiscale, achiziții publice și aplicarea în 
continuare a responsabilității extinse a 
producătorilor;

32. consideră că prețurile 
necompetitive și lipsa cererii de materii 
prime secundare se numără printre 
principalele obstacole în calea unei 
economii circulare; solicită Comisiei să 
propună măsuri prin care materiile prime 
secundare să devină mai competitive, cum 
ar fi stimulentele economice, inclusiv 
recompense pentru reducerile de emisii de 
CO2, măsuri fiscale, achiziții publice în 
mod obligatoriu ecologice, cerințe 
obligatorii privind conținutul de material 
reciclat și aplicarea în continuare a 
responsabilității extinse a producătorilor;

Or. de

Amendamentul 850
Stanislav Polčák

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că prețurile 
necompetitive și lipsa materiilor prime 
secundare se numără printre principalele 
obstacole în calea unei economii 
circulare; solicită Comisiei să evalueze 
măsurile prin care materiile prime 
secundare pot deveni mai competitive, cum 
ar fi stimulentele economice, inclusiv 
recompense pentru reducerile de emisii de 
CO2, măsuri fiscale, achiziții publice și 
aplicarea în continuare a responsabilității 
extinse a producătorilor;

32. consideră că principalele obstacole 
în calea economiei circulare includ 
prețurile necompetitive și lipsa materiilor 
prime secundare; solicită Comisiei să 
evalueze măsurile prin care capacitățile de 
reciclare ale UE sunt sporite și să trateze 
în mod favorabil materiile prime secundare 
comparativ cu materiile prime principale, 
prin măsuri cum ar fi stimulentele 
economice, inclusiv recompense pentru 
reducerile de emisii de CO2, măsuri 
fiscale, achiziții publice și aplicarea în 
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continuare a responsabilității extinse a 
producătorilor;

Or. cs

Amendamentul 851
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 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că prețurile 
necompetitive și lipsa materiilor prime 
secundare se numără printre principalele 
obstacole în calea unei economii circulare; 
solicită Comisiei să evalueze măsurile prin 
care materiile prime secundare pot deveni 
mai competitive, cum ar fi stimulentele 
economice, inclusiv recompense pentru 
reducerile de emisii de CO2, măsuri fiscale, 
achiziții publice și aplicarea în continuare a 
responsabilității extinse a producătorilor;

32. consideră că prețurile 
necompetitive și lipsa materiilor prime 
secundare se numără printre principalele 
obstacole în calea unei economii circulare; 
solicită Comisiei să evalueze măsurile prin 
care materiile prime secundare pot deveni 
mai competitive, cum ar fi stimulentele 
economice, inclusiv recompense pentru 
reducerile de emisii de CO2, măsuri fiscale, 
achiziții publice și aplicarea în continuare a 
unor sisteme armonizate de răspundere 
extinsă a producătorilor, cu ecomodularea 
taxelor;

Or. en

Amendamentul 852
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că prețurile 
necompetitive și lipsa materiilor prime 
secundare se numără printre principalele 
obstacole în calea unei economii circulare; 
solicită Comisiei să evalueze măsurile prin 
care materiile prime secundare pot deveni 

32. consideră că prețurile 
necompetitive și lipsa materiilor prime 
secundare se numără printre principalele 
obstacole în calea unei economii circulare; 
solicită Comisiei să evalueze măsurile prin 
care materiile prime secundare pot deveni 
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mai competitive, cum ar fi stimulentele 
economice, inclusiv recompense pentru 
reducerile de emisii de CO2, măsuri fiscale, 
achiziții publice și aplicarea în continuare a 
responsabilității extinse a producătorilor;

mai competitive, cum ar fi stimulentele 
economice, inclusiv recompense pentru 
reducerile de emisii de CO2, măsuri fiscale, 
achiziții publice și aplicarea în continuare a 
responsabilității extinse a producătorilor, 
acordând prioritate primelor poziții din 
ierarhia deșeurilor stabilită la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 853
César Luena, Javi López, Marcos Ros Sempere, Nicolás González Casares, Cristina 
Maestre Martín De Almagro

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că prețurile 
necompetitive și lipsa materiilor prime 
secundare se numără printre principalele 
obstacole în calea unei economii circulare; 
solicită Comisiei să evalueze măsurile prin 
care materiile prime secundare pot deveni 
mai competitive, cum ar fi stimulentele 
economice, inclusiv recompense pentru 
reducerile de emisii de CO2, măsuri fiscale, 
achiziții publice și aplicarea în continuare a 
responsabilității extinse a producătorilor;

32. consideră că prețurile 
necompetitive și lipsa materiilor prime 
secundare se numără printre principalele 
obstacole în calea unei economii circulare; 
solicită Comisiei să evalueze măsurile prin 
care materiile prime secundare, produsele 
secundare și materialele reciclabile pot 
deveni mai competitive, cum ar fi 
stimulentele economice, inclusiv 
recompense pentru reducerile de emisii de 
CO2, măsuri fiscale, achiziții publice și 
aplicarea în continuare a responsabilității 
extinse a producătorilor;

Or. en

Amendamentul 854
Christian Doleschal, Christine Schneider, Marlene Mortler, Jens Gieseke, Norbert Lins

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că prețurile 
necompetitive și lipsa materiilor prime 

32. consideră că prețurile 
necompetitive și lipsa materiilor prime 
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secundare se numără printre principalele 
obstacole în calea unei economii circulare; 
solicită Comisiei să evalueze măsurile prin 
care materiile prime secundare pot deveni 
mai competitive, cum ar fi stimulentele 
economice, inclusiv recompense pentru 
reducerile de emisii de CO2, măsuri fiscale, 
achiziții publice și aplicarea în continuare a 
responsabilității extinse a producătorilor;

secundare într-o cantitate și la o calitate 
constantă se numără printre principalele 
obstacole în calea unei economii circulare; 
solicită Comisiei să evalueze măsurile prin 
care materiile prime secundare pot deveni 
mai competitive, cum ar fi stimulentele 
economice, inclusiv recompense pentru 
reducerile de emisii de CO2, măsuri fiscale, 
achiziții publice și aplicarea în continuare a 
responsabilității extinse a producătorilor;

Or. en

Amendamentul 855
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Catherine Chabaud, Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că prețurile 
necompetitive și lipsa materiilor prime 
secundare se numără printre principalele 
obstacole în calea unei economii circulare; 
solicită Comisiei să evalueze măsurile prin 
care materiile prime secundare pot deveni 
mai competitive, cum ar fi stimulentele 
economice, inclusiv recompense pentru 
reducerile de emisii de CO2, măsuri fiscale, 
achiziții publice și aplicarea în continuare a 
responsabilității extinse a producătorilor;

32. consideră că prețurile 
necompetitive și lipsa materiilor prime 
secundare de înaltă calitate se numără 
printre principalele obstacole în calea unei 
economii circulare; solicită Comisiei să 
evalueze măsurile prin care materiile prime 
secundare pot deveni mai competitive, cum 
ar fi stimulentele economice, inclusiv 
recompense pentru reducerile de emisii de 
CO2, măsuri fiscale, achiziții publice și 
aplicarea în continuare a responsabilității 
extinse armonizate a producătorilor;

Or. en

Amendamentul 856
Alexander Bernhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 32
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că prețurile 
necompetitive și lipsa materiilor prime 
secundare se numără printre principalele 
obstacole în calea unei economii circulare; 
solicită Comisiei să evalueze măsurile prin 
care materiile prime secundare pot deveni 
mai competitive, cum ar fi stimulentele 
economice, inclusiv recompense pentru 
reducerile de emisii de CO2, măsuri fiscale, 
achiziții publice și aplicarea în continuare a 
responsabilității extinse a producătorilor;

32. consideră că prețurile 
necompetitive și lipsa cererii de materii 
prime secundare se numără printre 
principalele obstacole în calea unei 
economii circulare; solicită Comisiei să 
evalueze măsurile prin care materiile prime 
secundare pot deveni mai competitive, cum 
ar fi stimulentele economice, inclusiv 
recompense pentru reducerile de emisii de 
CO2, măsuri fiscale, achiziții publice și 
aplicarea în continuare a responsabilității 
extinse a producătorilor;

Or. en

Amendamentul 857
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că prețurile 
necompetitive și lipsa materiilor prime 
secundare se numără printre principalele 
obstacole în calea unei economii circulare; 
solicită Comisiei să evalueze măsurile prin 
care materiile prime secundare pot deveni 
mai competitive, cum ar fi stimulentele 
economice, inclusiv recompense pentru 
reducerile de emisii de CO2, măsuri 
fiscale, achiziții publice și aplicarea în 
continuare a responsabilității extinse a 
producătorilor;

32. consideră că prețurile 
necompetitive și lipsa materiilor prime 
secundare se numără printre principalele 
obstacole în calea unei economii circulare; 
solicită Comisiei să evalueze măsurile prin 
care materiile prime secundare pot deveni 
mai competitive, cum ar fi stimulentele 
economice, inclusiv recompense pentru 
reducerile de emisii de CO2, achiziții 
publice și aplicarea în continuare a 
responsabilității extinse a producătorilor;

Or. en

Amendamentul 858
Stanislav Polčák
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Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. solicită Comisiei să acorde atenție 
normelor privind transportul 
transfrontalier al deșeurilor în scopul 
recuperării între statele membre ale UE și 
să ia în considerare adaptarea lor pentru 
a le spori gradul de claritate și de 
inteligibilitate, pentru a elimina barierele 
administrative menținând totodată 
eficacitatea legislației în ceea ce privește 
protecția sănătății umane și a mediului, 
precum și pentru a armoniza punerea lor 
în aplicare la nivelul statelor membre ale 
UE, inclusiv prin instituirea unui sistem 
electronic unic al UE pentru înregistrarea 
transporturilor de deșeuri; 

Or. cs

Amendamentul 859
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Delara Burkhardt, César Luena, Javi López, 
Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara Cerdas, Monika Beňová, 
Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. sprijină activitatea în curs a 
Comisiei de a asigura tratarea adecvată a 
uleiurilor uzate; invită Comisia, astfel 
cum se prevede în Directiva 2008/98/CE, 
să prezinte o propunere legislativă până 
în 2022, cu măsuri suplimentare pentru a 
promova regenerarea uleiurilor uzate, 
inclusiv introducerea unor ținte 
cantitative;

Or. en
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Amendamentul 860
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 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. consideră sectorul privat drept un 
partener puternic pentru creșterea cererii 
și a interesului clienților față de soluțiile 
și produsele circulare și îndeamnă statele 
membre să sprijine întreprinderile care au 
modele de afaceri, servicii sau produse 
care reduc deșeurile și utilizarea 
resurselor și să recurgă la serviciile 
acestora;

Or. en

Amendamentul 861
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. subliniază nevoia de a include 
circularitatea produselor și intensitatea 
consumului de resurse în mecanismele de 
ajustare transfrontalieră;

Or. en

Amendamentul 862
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Maria Arena, Delara Burkhardt, César Luena, 
Javi López, Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Monika Beňová, Jytte 
Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 33
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. sprijină ferm obiectivul ambițios de 
a crea o piață europeană funcțională pentru 
materiile prime secundare și subliniază că 
acest lucru va necesita standarde comune; 
invită Comisia să propună criterii privind 
încetarea statutului de deșeu pentru 
fluxurile principale de deșeuri;

33. sprijină ferm obiectivul ambițios de 
a crea o piață europeană funcțională pentru 
materiile prime secundare și subliniază că 
acest lucru va necesita standarde de 
calitate comune; reamintește posibilitatea 
ca statele membre, în conformitate cu 
dispozițiile din Directiva-cadru privind 
deșeurile, să definească produse 
secundare naționale și criterii de stabilire 
a încetării statutului de deșeu; deplânge 
faptul că Comisia încă nu și-a respectat 
obligația de a defini criterii specifice ale 
UE pentru hârtie, anvelope și textile;

Or. en

Amendamentul 863
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 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. sprijină ferm obiectivul ambițios de 
a crea o piață europeană funcțională pentru 
materiile prime secundare și subliniază că 
acest lucru va necesita standarde comune; 
invită Comisia să propună criterii privind 
încetarea statutului de deșeu pentru 
fluxurile principale de deșeuri;

33. sprijină ferm obiectivul ambițios de 
a crea o piață europeană funcțională pentru 
materiile prime secundare și subliniază că 
acest lucru va necesita standarde comune; 
invită Comisia să propună criterii europene 
armonizate privind încetarea statutului de 
deșeu pentru fluxurile principale de deșeuri 
în conformitate cu Directiva-cadru 
privind deșeurile, pentru a elimina 
barierele de pe piață și a asigura o 
recuperare a deșeurilor de înaltă calitate;

Or. en

Amendamentul 864
Michal Wiezik
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Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. sprijină ferm obiectivul ambițios de 
a crea o piață europeană funcțională pentru 
materiile prime secundare și subliniază că 
acest lucru va necesita standarde comune; 
invită Comisia să propună criterii privind 
încetarea statutului de deșeu pentru 
fluxurile principale de deșeuri;

33. sprijină ferm obiectivul ambițios de 
a crea o piață europeană funcțională pentru 
materiile prime secundare și subliniază că 
acest lucru va necesita standarde comune; 
sprijină cu tărie ambiția Comisiei de a 
transforma „reciclat în UE” într-o 
referință pentru materialele secundare de 
calitate și revizuirea conexă a normelor 
UE privind transportul deșeurilor, cu 
obiectivul de a permite exporturile de 
deșeuri numai dacă acestea au sens dintr-
o perspectivă durabilă; subliniază că 
aceasta va stimula creșterea la nivelul 
activității de reciclare în UE și, prin 
urmare, va scădea dependența UE de 
materiile prime din țări terțe; invită 
Comisia să pună capăt criteriilor privind 
deșeurile pentru fluxurile principale de 
deșeuri;

Or. en

Amendamentul 865
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. sprijină ferm obiectivul ambițios de 
a crea o piață europeană funcțională pentru 
materiile prime secundare și subliniază că 
acest lucru va necesita standarde comune; 
invită Comisia să propună criterii privind 
încetarea statutului de deșeu pentru 
fluxurile principale de deșeuri;

33. sprijină ferm obiectivul ambițios de 
a crea o piață europeană pe deplin 
funcțională pentru materiile prime 
secundare și subliniază că acest lucru va 
necesita standarde comune; invită Comisia 
să propună o definiție pentru criteriile 
privind încetarea statutului de deșeu pentru 
fluxurile principale de deșeuri, cu garanții 
pentru materialele periculoase și, după 
caz, pentru decontaminare;
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Or. en

Amendamentul 866
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. sprijină ferm obiectivul ambițios de 
a crea o piață europeană funcțională pentru 
materiile prime secundare și subliniază că 
acest lucru va necesita standarde comune; 
invită Comisia să propună criterii privind 
încetarea statutului de deșeu pentru 
fluxurile principale de deșeuri;

33. sprijină ferm obiectivul ambițios de 
a crea o piață europeană funcțională pentru 
materiile prime secundare și subliniază că 
acest lucru va necesita standarde comune, 
inclusiv TVA zero sau o cotă redusă de 
TVA pentru produsele reutilizate și 
reciclate; invită Comisia să propună criterii 
privind încetarea statutului de deșeu pentru 
fluxurile principale de deșeuri, cu garanții 
pentru materialele periculoase și, după 
caz, pentru decontaminare;

Or. en

Amendamentul 867
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. sprijină ferm obiectivul ambițios de 
a crea o piață europeană funcțională pentru 
materiile prime secundare și subliniază că 
acest lucru va necesita standarde comune; 
invită Comisia să propună criterii privind 
încetarea statutului de deșeu pentru 
fluxurile principale de deșeuri;

33. sprijină obiectivul ambițios de a 
crea o piață europeană funcțională pentru 
materiile prime secundare fără a aduce 
atingere dispozițiilor Directivei-cadru 
privind deșeurile și Regulamentului 
privind transportul deșeurilor și sprijină 
dezvoltarea unor standarde comune; invită 
Comisia să propună criterii privind 
încetarea statutului de deșeu pentru 
fluxurile principale de deșeuri, cu garanții 
pentru materialele periculoase și, după 
caz, pentru decontaminare;
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Or. en

Amendamentul 868
Sylvia Limmer

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. sprijină ferm obiectivul ambițios de 
a crea o piață europeană funcțională pentru 
materiile prime secundare și subliniază că 
acest lucru va necesita standarde comune; 
invită Comisia să propună criterii privind 
încetarea statutului de deșeu pentru 
fluxurile principale de deșeuri;

33. sprijină ferm obiectivul ambițios de 
a crea o piață europeană funcțională pentru 
materiile prime secundare și subliniază că 
acest lucru va necesita standarde comune; 
invită Comisia să propună criterii privind 
încetarea statutului de deșeu pentru 
fluxurile principale de deșeuri; sprijină 
ferm obiectivul de a crea o piață 
europeană funcțională pentru materiile 
prime secundare;

Or. de

Amendamentul 869
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. sprijină ferm obiectivul ambițios de 
a crea o piață europeană funcțională pentru 
materiile prime secundare și subliniază că 
acest lucru va necesita standarde comune; 
invită Comisia să propună criterii privind 
încetarea statutului de deșeu pentru 
fluxurile principale de deșeuri;

33. sprijină ferm obiectivul ambițios de 
a crea o piață europeană funcțională pentru 
materiile prime secundare și subliniază că 
acest lucru va necesita standarde comune, 
inclusiv TVA zero sau o cotă redusă de 
TVA pentru produsele reutilizate și 
reciclate; invită Comisia să propună criterii 
privind încetarea statutului de deșeu pentru 
fluxurile principale de deșeuri, cu garanții 
pentru materialele periculoase și, după 
caz, pentru decontaminare;

Or. en
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Amendamentul 870
Agnès Evren

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. sprijină ferm obiectivul ambițios de 
a crea o piață europeană funcțională pentru 
materiile prime secundare și subliniază că 
acest lucru va necesita standarde comune; 
invită Comisia să propună criterii privind 
încetarea statutului de deșeu pentru 
fluxurile principale de deșeuri;

33. sprijină ferm obiectivul ambițios de 
a crea o piață europeană funcțională pentru 
materiile prime secundare și subliniază că 
acest lucru va necesita standarde comune; 
invită Comisia să clarifice și să 
armonizeze normele europene privind 
gestionarea încetării statutului de deșeu 
pentru a stopa fragmentarea pieței interne 
a deșeurilor pentru fluxurile principale de 
deșeuri;

Or. fr

Amendamentul 871
Alexander Bernhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. sprijină ferm obiectivul ambițios de 
a crea o piață europeană funcțională pentru 
materiile prime secundare și subliniază că 
acest lucru va necesita standarde comune; 
invită Comisia să propună criterii privind 
încetarea statutului de deșeu pentru 
fluxurile principale de deșeuri;

33. sprijină ferm obiectivul ambițios de 
a crea o piață europeană funcțională pentru 
materiile prime secundare și subliniază că 
acest lucru va necesita standarde comune, 
precum și eliminarea barierelor de 
reglementare pentru utilizarea materiilor 
prime secundare; invită Comisia să 
propună criterii clare și armonizate privind 
încetarea statutului de deșeu pentru 
fluxurile principale de deșeuri;

Or. en
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Amendamentul 872
Hildegard Bentele

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. sprijină ferm obiectivul ambițios de 
a crea o piață europeană funcțională pentru 
materiile prime secundare și subliniază că 
acest lucru va necesita standarde comune; 
invită Comisia să propună eliminarea 
criteriilor aplicate deșeurilor pentru 
fluxurile principale de deșeuri;

33. sprijină ferm obiectivul ambițios de 
a crea o piață europeană funcțională pentru 
materiile prime secundare și subliniază că 
acest lucru va necesita standarde comune; 
invită Comisia să propună criterii clare și 
armonizate privind încetarea statutului de 
deșeu pentru fluxurile principale de 
deșeuri;

Or. de

Amendamentul 873
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 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. solicită Comisiei să definească un 
set de măsuri pentru interzicerea 
eliminării și distrugerii produselor 
nevândute și solicită elaborarea unor 
orientări pentru a facilita donarea 
acestora;

Or. en

Amendamentul 874
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 33 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. reamintește că toate statele 
membre au obligația de a asigura că, 
până la 31 decembrie 2023, deșeurile 
biologice fie sunt separate și reciclate la 
sursă, fie sunt colectate separat și nu sunt 
amestecate cu alte tipuri de deșeuri; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
direcționeze investițiile pentru a extinde 
colectarea și compostarea deșeurilor 
organice;

Or. en

Amendamentul 875
Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. subliniază necesitatea de a se 
modifica legislația comunitară, astfel 
încât aceasta să ofere definiții armonizate 
și fundamentate științific pentru concepte 
precum „biodegradabil” sau „reciclare 
ecologică”;

Or. es

Amendamentul 876
Stanislav Polčák

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. subliniază că planificarea 
transparentă și inteligentă a gestionării 
deșeurilor la nivelul fiecărui producător 
de deșeuri este legată de obiectivul 
cartografierii efective și al recuperării 
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subsecvente a deșeurilor generate;

Or. cs

Amendamentul 877
Marek Paweł Balt

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. susține cu tărie ambiția Comisiei 
UE de a crea o piață funcțională a UE 
pentru materiile prime secundare; 
subliniază nevoia de a sprijini utilizarea și 
reciclarea materiilor respective, indiferent 
de statutul lor juridic, de exemplu deșeuri, 
încetarea statutului de deșeu sau produse 
secundare, proprietățile lor tehnice și de 
mediu finale fiind singurii parametri care 
contează;

Or. en

Amendamentul 878
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. solicită Comisiei să armonizeze 
statisticile privind deșeurile, să colecteze 
informații privind materialele și deșeurile 
reciclate în trei puncte: colectare, punctul 
de intrare în unitatea de reciclare și cota 
de reutilizare efectivă; 

Or. en

Amendamentul 879
Jessica Polfjärd
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Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. subliniază nevoia de a asigura că 
toate statele membre aderă la normele 
UE;

Or. en

Amendamentul 880
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
renunțe la depozitarea deșeurilor în 
depozite, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor;

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
renunțe la depozitarea deșeurilor în 
depozite, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor; solicită Comisiei să interzică 
depozitarea deșeurilor municipale și 
industriale netratate și a altor deșeuri, 
precum și să permită stocarea temporară, 
până la 30 de ani, a materialelor din 
deșeuri municipale și de altă natură care 
ar putea fi utilizate în viitor; solicită 
Comisiei să elimine treptat capacitățile 
existente de incinerare a deșeurilor 
nepericuloase și a deșeurilor periculoase 
în cazurile în care există alternative 
sustenabile fără ardere, precum și să 
interzică creșterea capacității de 
incinerare și să aibă în vedere o 
posibilitate temporară de transportare a 
deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 881
Michal Wiezik
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Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
renunțe la depozitarea deșeurilor în 
depozite, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor;

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
renunțe la depozitarea deșeurilor în 
depozite, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor; reiterează faptul că noul Plan 
de acțiune privind economia circulară nu 
acordă o atenție suficientă aspectului 
depozitării fluxurilor de deșeuri 
reciclabile valoroase, în special oțel, 
aluminiu, sticlă, dar și materiale plastice 
agricole omogene, subliniază nevoia unor 
sisteme îmbunătățite de colectare separată 
pentru materiale și produse reciclabile cu 
valoare ridicată; îndeamnă Comisia 
Europeană și statele membre să elimine 
lacunele actuale din cadrul procesului de 
gestionare a deșeurilor și să păstreze 
aceste materiale valoroase în circuitul de 
reciclare;

Or. en

Amendamentul 882
Mohammed Chahim

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
renunțe la depozitarea deșeurilor în 
depozite, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor;

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
renunțe la depozitarea deșeurilor în 
depozite, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor, și să direcționeze deșeurile 
nereciclabile către unitățile cele mai 
avansate de transformare a deșeurilor în 
energie din UE, care pot recupera materii 
prime secundare de înaltă calitate, au o 
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eficiență energetică ridicată și generează 
emisii scăzute de CO2; solicită Comisiei să 
faciliteze transporturile transfrontaliere 
de deșeuri reziduale nereciclabile către 
unități avansate din UE, pentru a 
recupera în mod optim resurse valoroase 
și a evita acumularea de supracapacitate;

Or. en

Amendamentul 883
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
renunțe la depozitarea deșeurilor în 
depozite, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor;

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
renunțe la depozitarea deșeurilor în 
depozite, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor, subliniind totodată importanța 
unei abordări integrate privind 
gestionarea deșeurilor; consideră că, în 
paralel cu continuarea eliminării treptate 
a depozitării deșeurilor ca măsură 
tranzitorie, numai deșeurile municipale și 
de altă natură care nu pot fi reciclate sau 
reutilizate ar trebui recuperate în cadrul 
unităților avansate de transformare a 
deșeurilor în energie (fără emisii de CO2 
și cu o eficiență energetică și de utilizare 
a resurselor ridicată), facilitând în același 
timp recuperarea de materii prime 
secundare;

Or. en

Amendamentul 884
Esther de Lange
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Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
renunțe la depozitarea deșeurilor în 
depozite, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor;

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
renunțe la depozitarea deșeurilor în 
depozite, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor; subliniază importanța unei 
recuperări optime a materiilor prime 
secundare din deșeurile nereciclabile 
care, în prezent, ajung în depozite de 
deșeuri și, prin urmare, îndeamnă la 
direcționarea fluxurilor rămase de 
deșeuri nereciclabile către unități 
avansate de transformare a deșeurilor în 
energie, care au o eficiență energetică și 
de utilizare a resurselor ridicată și 
generează un nivel scăzut de emisii de 
CO2. 

Or. en

Amendamentul 885
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
renunțe la depozitarea deșeurilor în 
depozite, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor;

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca priorități, să 
consolideze prevenirea generării și 
pregătirea pentru reutilizare, să 
intensifice reciclarea și, în cele din urmă, 
să renunțe la depozitarea deșeurilor în 
depozite și la incinerarea acestora, în 
conformitate cu ierarhia deșeurilor; solicită 
Comisiei să propună o strategie dedicată a 
UE pentru gestionarea deșeurilor 
reziduale în economia circulară, 
incluzând codificarea tratării prealabile și 
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obiectivele tratării biologice;

Or. en

Amendamentul 886
Hildegard Bentele

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
renunțe la depozitarea deșeurilor în 
depozite, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor;

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
renunțe la depozitarea deșeurilor în 
depozite, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor, și invită Comisia să prevadă 
eliminarea completă la nivelul UE a 
depozitării de deșeuri municipale 
începând cu 1 ianuarie 2023, în cadrul 
revizuirii în temeiul articolului 5 alineatul 
(9) din Directiva 1999/31/CE din 26 
aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri;

Or. de

Amendamentul 887
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
renunțe la depozitarea deșeurilor în 
depozite, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor;

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie să prevină generarea de 
deșeuri, să asigure pregătirea pentru 
reutilizare, să recicleze, precum și să 
renunțe la incinerarea și depozitarea 
deșeurilor în depozite, în conformitate cu 
ierarhia deșeurilor și cu Regulamentul 
(UE) 2020/852, care recunoaște că aceste 
activități aduc prejudicii semnificative 



PE660.071v02-00 194/249 AM\1216892RO.docx

RO

mediului;

Or. en

Amendamentul 888
Stanislav Polčák

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
renunțe la depozitarea deșeurilor în 
depozite, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor;

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
renunțe la depozitarea deșeurilor în 
depozite, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor; solicită, în acest context, 
găsirea unor metode de gestionare a 
deșeurilor care nu vor conduce, în ultimă 
instanță, la dependența economică de 
generarea permanentă de deșeuri; 

Or. cs

Amendamentul 889
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
renunțe la depozitarea deșeurilor în 
depozite, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor;

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca priorități, să 
consolideze prevenirea generării și 
pregătirea pentru reutilizare, să 
intensifice reciclarea și să treacă la un 
nivel nul de depozitare a deșeurilor în 
depozite și de incinerare a deșeurilor 
solide municipale, în conformitate cu 
ierarhia deșeurilor,

Or. en
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Amendamentul 890
Agnès Evren

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
renunțe la depozitarea deșeurilor în 
depozite, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor;

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
renunțe la depozitarea deșeurilor în 
depozite, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor, în special prin accelerarea 
dezvoltării valorificării energetice a 
deșeurilor nereciclabile;

Or. fr

Amendamentul 891
Nicolae Ștefănuță

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
renunțe la depozitarea deșeurilor în 
depozite, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor;

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca priorități, să 
consolideze prevenirea generării și 
pregătirea pentru reutilizare, să 
intensifice reciclarea și, în cele din urmă, 
să renunțe la depozitarea deșeurilor în 
depozite și la incinerarea acestora, în 
conformitate cu ierarhia deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 892
Pascal Canfin, Catherine Chabaud
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Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
renunțe la depozitarea deșeurilor în 
depozite, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor;

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
consolideze prevenirea generării și 
pregătirea pentru reutilizare, să 
intensifice reciclarea și să renunțe la 
depozitarea deșeurilor în depozite, în 
conformitate cu ierarhia deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 893
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 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
renunțe la depozitarea deșeurilor în 
depozite, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor;

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o prioritate, în 
conformitate cu ierarhia deșeurilor, să 
pună în aplicare principiul „prevenirea pe 
primul loc” și să elimine treptat 
depozitarea deșeurilor în depozite;

Or. en

Amendamentul 894
Christian Doleschal, Christine Schneider, Marlene Mortler, Jens Gieseke, Norbert Lins

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. reamintește obiectivele UE în 34. reamintește obiectivele UE în 
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materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
renunțe la depozitarea deșeurilor în 
depozite, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor;

materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
renunțe la depozitarea internă sau 
comparabilă a deșeurilor în depozite, în 
conformitate cu ierarhia deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 895
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
renunțe la depozitarea deșeurilor în 
depozite, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor;

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
elimine treptat depozitarea deșeurilor 
reutilizabile și reciclabile în depozite, în 
conformitate cu ierarhia deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 896
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
renunțe la depozitarea deșeurilor în 
depozite, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor;

34. reamintește obiectivele UE în 
materie de deșeuri și subliniază că statele 
membre trebuie, ca o primă prioritate, să 
elimine treptat depozitarea deșeurilor 
reutilizabile și reciclabile în depozite, în 
conformitate cu ierarhia deșeurilor;

Or. en
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Amendamentul 897
Catherine Chabaud, Jan Huitema, Irena Joveva, Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, 
Martin Hojsík, Pascal Canfin

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. reamintește că simbioza 
industrială este un element esențial 
pentru realizarea economiei circulare 
prin promovarea rețelelor interconectate 
în care deșeurile unei industrii devin 
materii prime pentru o alta, iar energia și 
materialele pot fi folosite într-un ciclu 
continuu, resursele fiind utilizate în 
continuare în mod productiv cât mai mult 
timp posibil; solicită, prin urmare, 
eforturi sporite pentru amplificarea 
simbiozei industriale la nivelul UE și 
sporirea eficienței și competitivității 
lanțului valoric industrial;

Or. en

Amendamentul 898
Jan Huitema, Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. subliniază importanța captării, 
utilizării și stocării dioxidului de carbon 
(CUSC) pentru îndeplinirea obiectivelor 
Pactului verde european, sprijinind 
economia circulară, evoluția sistemelor de 
captare a CO2 și eforturile de combatere a 
schimbărilor climatice; sprijină un 
context de politică integrată și un sistem 
de stimulente pentru a încuraja preluarea 
aplicațiilor CUSC sigure din punctul de 
vedere al mediului, care asigură o 
reducere netă a emisiilor de gaze cu efect 
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de seră;

Or. en

Amendamentul 899
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. solicită Comisiei să prezinte 
recomandări de criterii armonizate pentru 
ecomodularea taxelor aferente 
răspunderii extinse a producătorilor, 
pentru a oferi stimulente eficace 
producătorilor, astfel încât aceștia să își 
proiecteze produsele într-un mod care să 
reducă la minimum impactul lor asupra 
mediului în timpul utilizării și la sfârșitul 
ciclului de viață; solicită Comisiei să 
elaboreze o propunere de definiție a UE 
privind posibilitatea de reciclare, ca bază 
pentru aceste recomandări;

Or. en

Amendamentul 900
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. solicită Comisiei Europene să 
asigure că impacturile asupra sănătății, 
climei și mediului exercitate de procesele 
și produsele noilor tehnologii de reciclare 
și recuperare, precum reciclarea chimică, 
sunt evaluate în detaliu la nivel industrial, 
înainte să fie stimulate, garantând 
totodată transparența în cadrul procedurii 
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de evaluare și al concluziilor;

Or. en

Amendamentul 901
Stanislav Polčák

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. subliniază rolul consumatorilor în 
atingerea obiectivelor economiei circulare 
și, prin urmare, solicită Comisiei și 
statelor membre să se axeze pe 
sensibilizare și educație pentru a 
direcționa tiparele de consum ale 
cetățenilor UE către o mai mare 
sustenabilitate; în această privință, 
subliniază că instituțiile UE și 
reprezentații acestora trebuie să ofere un 
exemplul în acest sens;

Or. cs

Amendamentul 902
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Catherine Chabaud

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. regretă faptul că Directiva privind 
depozitele de deșeuri nu se axează pe 
prevenire și, prin urmare, solicită 
alinierea acesteia cu principiile generale 
ale Planului de acțiune pentru economia 
circulară, precum și ca un procent de 
10 % din ținta privind depozitele de 
deșeuri să fie stabilit în funcție de un an 
de referință și o cantitate (kg) de deșeuri 
pe persoană pe an, pentru a preveni 
deturnarea de la depozitele de deșeuri 
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către incinerarea deșeurilor.

Or. en

Amendamentul 903
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 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. subliniază că o colectare separată 
a deșeurilor reprezintă o condiție 
prealabilă pentru o reciclare de înaltă 
calitate; solicită Comisiei Europene să 
îmbunătățească și să armonizeze sistemele 
existente de colectare separată, precum și 
să asigure punerea adecvată în aplicare a 
dispozițiilor prevăzute în Directiva-cadru 
privind deșeurile;

Or. en

Amendamentul 904
Anja Hazekamp, Mick Wallace

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. regretă faptul că normele actuale 
privind monitorizarea cantității de deșeuri 
reciclate permit o amplă denaturare a 
cifrelor referitoare la deșeurile reciclate 
prin înregistrarea deșeurilor sortate în 
locul deșeurilor reciclate efective și insistă 
asupra unei revizuiri rapide și detaliate a 
acestor norme;

Or. en
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Amendamentul 905
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. reamintește că incinerarea 
deșeurilor contravine economiei 
circulare, întrucât deșeurile nu se 
transformă în resurse, ci generează emisii 
toxice care poluează mediul și periclitează 
sănătatea cetățenilor care locuiesc în 
apropiere;

Or. en

Amendamentul 906
César Luena, Javi López, Marcos Ros Sempere, Nicolás González Casares, Cristina 
Maestre Martín De Almagro

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. subliniază nevoia de a fundamenta 
strategiile și politicile privind deșeurile pe 
date și metodologii științifice robuste, 
îmbunătățind fiabilitatea și 
comparabilitatea statisticilor UE;

Or. en

Amendamentul 907
Catherine Chabaud, Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Pascal Canfin

Propunere de rezoluție
Punctul 34 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

34b. subliniază că dezvoltarea unor 
simbioze industriale ar necesita ca 
teritoriile să înțeleagă și să își gestioneze 
mai bine fluxurile locale de resurse și să 
le direcționeze către punerea în aplicare 
de noi strategii de amenajare a spațiului 
în colaborare cu industriile, părțile 
interesate, administrația locală și cetățenii 
și îndeamnă statele membre să solicite 
administrațiilor locale și regionale să 
identifice oportunitățile de simbioză 
industrială prin cartografierea 
activităților economice și analiza 
obligatorie a fluxului de resurse;

Or. en

Amendamentul 908
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 34 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34b. solicită Comisiei să asigure că 
reciclarea chimică este limitată la produse 
și ambalaje care nu pot fi reciclate 
mecanic, că reciclarea chimică nu trebuie 
să fie inclusă printre țintele de reciclare și 
că finanțarea publică pentru dezvoltarea 
de noi tehnici de reciclare ar trebui 
restricționată la acelea cu emisii nete 
negative de gaze cu efect de seră;

Or. en

Amendamentul 909
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 34 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

34b. solicită Comisiei să evalueze 
fezabilitatea dezvoltării unor noi sisteme 
de răspundere extinsă a producătorilor la 
nivelul UE pentru produsele noi sau o 
răspundere extinsă a producătorilor 
universală, pentru toate produsele, în 
sprijinul noii politici sustenabile 
prevăzute, anunțate în Pactul verde al UE 
și în noul Plan de acțiune pentru 
economia circulară;

Or. en

Amendamentul 910
César Luena, Javi López, Marcos Ros Sempere, Nicolás González Casares, Cristina 
Maestre Martín De Almagro

Propunere de rezoluție
Punctul 34 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34b. încurajează Comisia să instituie o 
platformă pentru partajarea de bune 
practici care poate să ajute la evaluarea 
punerii în aplicare a politicii privind 
deșeurile și să creeze un registru robust de 
informații și instrumente în domeniul 
gestionării deșeurilor și al răspunderii 
extinse a producătorilor;

Or. en

Amendamentul 911
Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Nicolae Ștefănuță, Asger 
Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 34 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

34b. solicită Comisiei să definească o 
abordare comună la nivelul UE pentru 
gestionarea deșeurilor reziduale;

Or. en

Amendamentul 912
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 34 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34c. subliniază nevoia de a fundamenta 
strategiile și politicile privind deșeurile pe 
date și metodologii științifice robuste, 
îmbunătățind fiabilitatea și 
comparabilitatea statisticilor UE, și 
subliniază că cercetarea în domeniul 
prevenirii, reutilizării, refabricării și 
reparării a fost limitată, dezavantajată și 
subfinanțată comparativ cu cercetarea în 
domeniul reciclării; în această privință, 
subliniază importanța creșterii 
semnificative a prioritizării și finanțării 
cercetării în domeniul prevenirii, 
reutilizării, reparării, modernizării și 
refabricării;

Or. en

Amendamentul 913
César Luena, Javi López, Marcos Ros Sempere, Nicolás González Casares, Cristina 
Maestre Martín De Almagro

Propunere de rezoluție
Punctul 34 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34c. subliniază potențialul taxelor de 



PE660.071v02-00 206/249 AM\1216892RO.docx

RO

mediu și al taxelor verzi de a transfera 
treptat sarcina fiscală pe muncă spre 
utilizarea energiei din surse 
neregenerabile și a materiilor prime 
principale; regretă faptul că, atât timp cât 
materiile prime principale sunt mai ieftine 
decât bunurile reutilizate sau materiile 
prime secundare, intervențiile la nivel de 
politică pentru o economie mai circulară 
vor avea un impact redus; prin urmare, 
solicită utilizarea sporită a taxelor de 
mediu;

Or. en

Amendamentul 914
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 34 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34c. subliniază nevoia de a extinde 
cercetările privind riscurile la adresa 
sănătății și siguranței lucrătorilor în 
domeniul gestionării deșeurilor, astfel 
încât să poată fi formulate politici care să 
asigure condiții de lucru decente și sigure 
pentru lucrătorii care operează în cadrul 
economiei circulare;

Or. en

Amendamentul 915
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Subtitlul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pentru o bună funcționare a circularității la 
nivelul cetățenilor, al regiunilor și al 
orașelor

Pentru o bună funcționare a circularității la 
nivelul cetățenilor, al IMM-urilor, al 
regiunilor și al orașelor
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Or. en

Amendamentul 916
Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. recunoaște rolul important al 
administrațiilor regionale și al 
comunităților locale în gestionarea 
deșeurilor; invită Comisia să sprijine 
instituirea unor centre de circularitate în 
toate regiunile europene și în comunitățile 
locale;

eliminat

Or. es

Amendamentul 917
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. recunoaște rolul important al 
administrațiilor regionale și al 
comunităților locale în gestionarea 
deșeurilor; invită Comisia să sprijine 
instituirea unor centre de circularitate în 
toate regiunile europene și în comunitățile 
locale;

35. recunoaște rolul important al 
administrațiilor regionale, al comunităților 
locale și al IMM-urilor în economia 
circulară și pentru gestionarea deșeurilor; 
invită Comisia să sprijine instituirea unor 
centre de circularitate în toate regiunile 
europene și în comunitățile locale în 
spiritul propunerii privind un „Bauhaus 
verde”, oferind formare și sprijin cu 
privire la modelele circulare pentru 
proiectare, achiziții publice și gestionarea 
deșeurilor; solicită Comisiei să implice 
partenerii sociali în identificarea 
necesarului de competențe și a deficitelor 
de competențe, precum și a noilor ocupații 
necesare în tranziția către o economie 
circulară;
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Or. en

Amendamentul 918
Agnès Evren

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. recunoaște rolul important al 
administrațiilor regionale și al 
comunităților locale în gestionarea 
deșeurilor; invită Comisia să sprijine 
instituirea unor centre de circularitate în 
toate regiunile europene și în comunitățile 
locale;

35. recunoaște rolul important al 
administrațiilor regionale și al 
comunităților locale în gestionarea 
deșeurilor; invită Comisia să sprijine 
instituirea unor centre de circularitate în 
toate regiunile europene și în comunitățile 
locale, precum și să susțină în mod activ 
campaniile de comunicare realizate de 
actorii regionali și locali în domeniul 
economiei circulare și al reciclării 
deșeurilor;

Or. fr

Amendamentul 919
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Asger 
Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. recunoaște rolul important al 
administrațiilor regionale și al 
comunităților locale în gestionarea 
deșeurilor; invită Comisia să sprijine 
instituirea unor centre de circularitate în 
toate regiunile europene și în comunitățile 
locale;

35. recunoaște rolul important al 
administrațiilor regionale, al comunităților 
locale și al IMM-urilor în economia 
circulară; invită Comisia să sprijine 
instituirea unor centre de circularitate în 
toate regiunile europene și în comunitățile 
locale în spiritul Inițiativei „Valul de 
renovări ale clădirilor”, oferind sprijin 
pentru elaborarea unor modele circulare 
pentru proiectare, achiziții publice și 
gestionarea deșeurilor;
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Or. en

Amendamentul 920
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Delara Burkhardt, César Luena, Javi López, 
Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara Cerdas, Monika Beňová, 
Łukasz Kohut, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. recunoaște rolul important al 
administrațiilor regionale și al 
comunităților locale în gestionarea 
deșeurilor; invită Comisia să sprijine 
instituirea unor centre de circularitate în 
toate regiunile europene și în comunitățile 
locale;

35. recunoaște rolul important al 
administrațiilor regionale și al 
comunităților locale în gestionarea 
deșeurilor și în punerea în aplicare a 
măsurilor incluse în Planul de acțiune 
pentru economia circulară; invită Comisia 
și statele membre să sprijine punerea 
coerentă în aplicare și instituirea unor 
centre de circularitate în toate regiunile 
europene și în comunitățile locale;

Or. en

Amendamentul 921
Sylvia Limmer, Roman Haider

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. recunoaște rolul important al 
administrațiilor regionale și al 
comunităților locale în gestionarea 
deșeurilor; invită Comisia să sprijine 
instituirea unor centre de circularitate în 
toate regiunile europene și în comunitățile 
locale;

35. atrage atenția asupra rolului 
important al administrațiilor regionale și al 
comunităților locale în gestionarea 
deșeurilor;

Or. de
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Amendamentul 922
Ulrike Müller, Susana Solís Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. recunoaște rolul important al 
administrațiilor regionale și al 
comunităților locale în gestionarea 
deșeurilor; invită Comisia să sprijine 
instituirea unor centre de circularitate în 
toate regiunile europene și în comunitățile 
locale;

35. recunoaște rolul important al 
administrațiilor regionale, al 
întreprinderilor municipale și al 
comunităților locale în gestionarea 
deșeurilor, în special prin luarea în 
considerare a condițiilor regionale și 
locale; invită Comisia să sprijine instituirea 
unor centre de circularitate în toate 
regiunile europene și în comunitățile 
locale;

Or. en

Amendamentul 923
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. recunoaște rolul important al 
administrațiilor regionale și al 
comunităților locale în gestionarea 
deșeurilor; invită Comisia să sprijine 
instituirea unor centre de circularitate în 
toate regiunile europene și în comunitățile 
locale;

35. recunoaște rolul important al 
administrațiilor regionale și al 
comunităților locale în gestionarea 
deșeurilor și în tranziția către o economie 
circulară; invită Comisia să sprijine 
instituirea și cooperarea unor centre de 
circularitate în toate regiunile europene și 
în comunitățile locale;

Or. en

Amendamentul 924
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 35
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. recunoaște rolul important al 
administrațiilor regionale și al 
comunităților locale în gestionarea 
deșeurilor; invită Comisia să sprijine 
instituirea unor centre de circularitate în 
toate regiunile europene și în comunitățile 
locale;

35. recunoaște rolul important al 
administrațiilor regionale și al 
comunităților locale în gestionarea 
deșeurilor; invită Comisia să sprijine 
instituirea unor centre de circularitate în 
toate regiunile europene și în comunitățile 
locale, respectând totodată piața unică 
pentru tratarea deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 925
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. recunoaște rolul important al 
administrațiilor regionale și al 
comunităților locale în gestionarea 
deșeurilor; invită Comisia să sprijine 
instituirea unor centre de circularitate în 
toate regiunile europene și în comunitățile 
locale;

35. recunoaște rolul important al 
administrațiilor regionale și al 
comunităților locale în gestionarea 
deșeurilor; invită Comisia să sprijine 
instituirea unor centre de circularitate în 
toate regiunile europene, în clusterele 
industriale și în comunitățile locale;

Or. en

Amendamentul 926
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. recunoaște rolul important al 
administrațiilor regionale și al 
comunităților locale în gestionarea 
deșeurilor; invită Comisia să sprijine 
instituirea unor centre de circularitate în 

35. recunoaște rolul important al 
administrațiilor regionale și al 
comunităților locale în gestionarea 
deșeurilor; sprijină instituirea unor centre 
de circularitate în toate regiunile europene 
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toate regiunile europene și în comunitățile 
locale;

și în comunitățile locale;

Or. en

Amendamentul 927
Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. subliniază importanța implicării 
autorităților locale în acest Plan de 
acțiune privind economia circulară, 
pentru a garanta faptul că instituțiile cele 
mai apropiate de cetățeni fac parte din 
acest proces către o economie circulară 
lipsită de deșeuri; solicită Comisiei 
Europene să colaboreze strâns cu actorii 
locali și regionali în acest domeniu, 
pentru a garanta o activitate fructuoasă, 
prin care noile măsuri din cadrul acestui 
plan de acțiune să ajungă la cetățeni;

Or. es

Amendamentul 928
Ulrike Müller, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. ia act de planul Comisiei de a 
propune armonizarea sistemelor de 
colectare separată a deșeurilor; solicită 
Comisiei să țină seama în mod 
corespunzător de condițiile regionale și 
locale care pot necesita o abordare 
specifică a colectării deșeurilor, precum și 
să ia în considerare cele mai bune practici 
din statele membre; consideră că 
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modificarea sistemelor de colectare bine 
stabilite și funcționale poate avea efecte 
negative asupra eficienței lor;

Or. en

Amendamentul 929
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. subliniază că, în tranziția către o 
economie circulară și neutralitate 
climatică cel târziu până în 2050, este 
esențial ca Comisia și statele membre să 
evalueze în mod adecvat necesarul de 
ocupare a forței de muncă, inclusiv 
cerințele la nivel de educație și formare, 
să promoveze dezvoltarea economiei 
circulare netoxice și să depună toate 
eforturile pentru a realiza o tranziție 
echitabilă și justă;

Or. en

Amendamentul 930
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. subliniază rolul esențial al 
gestionării active sustenabile a pădurilor 
pentru atingerea neutralității climatice 
până în 2050 și pentru bioeconomia 
circulară a Uniunii; evidențiază sinergiile 
dintre Planul de acțiune pentru economia 
circulară și Strategia în domeniul 
bioeconomiei; solicită Comisiei să 
promoveze proiecte în domeniul 
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bioeconomiei circulare pentru a consolida 
economiile regionale;

Or. en

Amendamentul 931
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 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. subliniază rolul esențial al 
consumatorilor în cadrul prevenirii 
generării de deșeuri și al gestionării 
deșeurilor; reiterează că este important ca 
statele membre să continue campaniile de 
sensibilizare pentru a promova consumul 
sustenabil și orientări accesibile și ușor de 
înțeles pentru consumatori, astfel încât 
aceștia să prevină generarea de deșeuri și 
să își sorteze corect deșeurile;

Or. en

Amendamentul 932
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. recunoaște rolul esențial jucat de 
lucrători în trecerea la o economie 
circulară; solicită Comisiei să implice 
partenerii sociali în identificarea 
necesarului de competențe și a deficitelor 
de competențe, precum și a noilor ocupații 
necesare în tranziția către o economie 
circulară;
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Or. en

Amendamentul 933
Christine Schneider, Christian Doleschal

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. subliniază rolul esențial al 
consumatorilor în cadrul colectării și 
gestionării deșeurilor; reiterează că este 
important ca statele membre să continue 
inițiativele pentru a promova în 
continuare orientări privind sortarea 
accesibile și ușor de înțeles pentru 
consumatori, astfel încât aceștia să 
sorteze și să elimine deșeurile;

Or. en

Amendamentul 934
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. subliniază rolul esențial al 
consumatorilor în cadrul colectării și 
gestionării deșeurilor; reiterează că este 
important ca statele membre să continue 
inițiativele pentru a promova în 
continuare orientări accesibile și ușor de 
înțeles pentru consumatori, astfel încât 
aceștia să sorteze și să elimine deșeurile;

Or. en

Amendamentul 935
Margrete Auken
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Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. reamintește rolul fundamental al 
educației pentru a determina populația să 
adopte comportamentele corecte de 
consum; solicită Comisiei să sprijine 
programele educaționale legate de 
economia circulară prin intermediul 
fondurilor UE relevante (LIFE, 
Erasmus+, FEDR, Interreg, FSE);

Or. en

Amendamentul 936
Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. recunoaște potențialul economiei 
circulare de a crea locuri de muncă și 
subliniază nevoia de politici precum 
Pactul privind competențele și 
Mecanismul pentru o tranziție justă în 
scopul sprijinirii formării și integrării 
lucrătorilor în economia circulară;

Or. en

Amendamentul 937
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. solicită Comisiei să asigure că 
Planul de acțiune pentru economia 
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circulară este incluziv din punct de vedere 
social și nu contribuie la degradarea 
condițiilor pentru gospodăriile din 
Europa care se confruntă cu lipsuri 
materiale;

Or. en

Amendamentul 938
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. subliniază nevoia esențială de a 
spori gradul de sensibilizare, de înțelegere 
și de implicare a publicului pentru a 
asigura tranziția cu succes la o economie 
circulară;

Or. el

Amendamentul 939
Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. solicită să se extindă principiul 
„poluatorul plătește” la eliminarea 
treptată a depozitelor ilegale de deșeuri;

Or. fr

Amendamentul 940
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 35 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

35b. consideră că este important să se 
sensibilizeze publicul cu privire la 
drepturile consumatorilor și la importanța 
unui consum sustenabil de produse și 
servicii; solicită Comisiei și statelor 
membre să faciliteze acest lucru prin 
intermediul unei platforme pentru 
schimbul de bune practici care să includă 
cetățenii și reprezentanții sectorului 
public și privat, autoritățile locale, mediul 
academic, organizațiile neguvernamentale 
și ale societății civile și organizațiile de 
consumatori, asigurând că toți cetățenii 
au acces la informații ușor de înțeles și 
cuprinzătoare;

Or. en

Amendamentul 941
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 35 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35b. sprijină ideea de a corela Planul 
de acțiune pentru punerea în aplicare a 
Pilonului european al drepturilor sociale 
cu economia circulară, în special pentru a 
ajuta sectorul economiei sociale atât să își 
mențină rolul, cât și să prospere în cadrul 
unei economii circulare; consideră că este 
util ca actorii din economia socială care 
sunt activi în serviciile circulare să 
dispună de un acces preferențial la 
contractele de achiziții publice, îndeosebi 
prin punerea în aplicare a criteriului 
privind oferta cea mai avantajoasă din 
punct de vedere economic;

Or. en
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Amendamentul 942
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 35 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35b. sprijină ideea actualizării Agendei 
pentru competențe în contextul economiei 
circulare și solicită Comisiei să adapteze 
această agendă la nevoile sectoriale 
specifice acoperite de Planul de acțiune;

Or. en

Amendamentul 943
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 35 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35b. solicită o interdicție din partea UE 
privind publicitatea în locuri publice, 
inclusiv în transportul public, ca parte a 
eforturilor de a reduce consumul inutil și 
moda de consum;

Or. en

Amendamentul 944
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 35 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35c. consideră că tranziția de la o 
economie liniară la o economie circulară 
trebuie să fie favorabilă incluziunii și 
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bazată pe colaborare în toate aspectele 
sale și să asigure participarea ambelor 
genuri; constată că femeile tind să fie mai 
sensibile și receptive la comportamentele 
circulare, precum reutilizarea, repararea 
și simpla prelungire a utilizării unui 
articol cât mai mult timp posibil; 
subliniază că egalitatea de gen și 
participarea sporită a femeilor la 
dezvoltarea economică sunt importante 
pentru circularitate, deoarece femeile pot 
promova un consum și comportamente de 
producție responsabile prin modelarea 
rolurilor și prin stimularea unei culturi a 
circularității la numeroasele niveluri la 
care acestea participă la viața cotidiană; 

Or. en

Amendamentul 945
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 35 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35c. solicită corelarea Planului de 
acțiune pentru punerea în aplicare a 
Pilonului european al drepturilor sociale 
cu economia circulară, în special pentru a 
ajuta sectorul economiei sociale atât să își 
mențină rolul, cât și să prospere în cadrul 
unei economii circulare;

Or. en

Amendamentul 946
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 35 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

35c. recunoaște nevoia de a consolida 
politicile favorabile egalității de gen 
pentru o economie circulară de succes;

Or. en

Amendamentul 947
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Delara Burkhardt, Biljana Borzan, 
Mohammed Chahim, Milan Brglez, Sara Cerdas, Monika Beňová, Łukasz Kohut, Jytte 
Guteland

Propunere de rezoluție
Subtitlul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cadrul de monitorizare
salută angajamentul Comisiei de a 
actualiza și a revizui cadrul de 
monitorizare pentru economia circulară; 
regretă că actualul cadru de monitorizare 
nu prezintă un set cuprinzător și global de 
indicatori care să permită măsurarea 
decuplării creșterii economice de 
utilizarea resurselor și impactul asupra 
mediului; subliniază că respectivul cadru 
de monitorizare ar trebui să acopere cel 
puțin întreaga gamă de obiective și 
acțiuni concrete ale Planului de acțiune 
pentru economia circulară, pentru a 
dispune de un instrument eficace de 
măsurare a circularității și a progreselor 
înregistrate în direcția atingerii 
obiectivelor sale;

Or. en

Amendamentul 948
Margrete Auken
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Propunere de rezoluție
Punctul 35 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35d. Punerea în aplicare și asigurarea 
respectării legii
solicită Comisiei să ia toate măsurile 
necesare pentru a asigura că statele 
membre pun integral în aplicare și 
asigură în mod adecvat respectarea 
legislației UE în domeniul deșeurilor, 
inclusiv prin schimb de informații și 
proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor;

Or. en

Amendamentul 949
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 35 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35d. subliniază importanța 
productivității resurselor ca unul dintre 
elementele-cheie pentru a asigura o 
creștere durabilă și locuri de muncă 
sustenabile în UE; prin urmare, regretă 
lipsa actuală a unui indicator al 
productivității resurselor în cadrul de 
monitorizare; subliniază că indicatorul 
privind productivitatea materiilor prime 
totale utilizate ar trebui să cuprindă atât 
materiile prime biotice, cât și cele 
abiotice, și să țină seama de bunurile 
importate nu numai din perspectiva 
propriei lor greutăți, ci și a întregului lor 
volum specific de materii prime principale 
în raport cu produsul intern brut la care 
s-a adăugat valoarea bunurilor importate;
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Or. en

Amendamentul 950
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 35 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35e. recomandă ca dezvoltarea unor 
lanțuri valorice locale, bazate pe 
reciclarea deșeurilor biologice pentru 
generarea de energie din surse 
regenerabile, precum biometanul, să fie 
sprijinită pentru a crea legături mai 
strânse între comunitățile rurale și cele 
urbane, punând totodată în aplicare 
ierarhia deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 951
Marek Paweł Balt

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 
ale UE către țări terțe; solicită Comisiei să 
se concentreze, de asemenea, asupra 
stimulentelor financiare pentru limitarea 
exporturilor de deșeuri;

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 
ale UE către țări terțe; solicită Comisiei să 
se concentreze, de asemenea, asupra:

- facilitării procedurilor pentru 
deplasarea deșeurilor prin introducerea 
unei proceduri de notificare rapidă pentru 
transporturile de deșeuri în cadrul UE 
către unități prestabilite și prin reducerea 
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sarcinii administrative; 
- punerii în aplicare a sistemului de 
schimburi de date electronice pentru o 
mai bună monitorizare a fluxurilor de 
deșeuri; 
- cerințelor echivalente privind 
gestionarea rațională din punct de vedere 
ecologic;
- stimulentelor financiare pentru limitarea 
exporturilor de deșeuri;

Or. en

Amendamentul 952
Maria Spyraki

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 
ale UE către țări terțe; solicită Comisiei să 
se concentreze, de asemenea, asupra 
stimulentelor financiare pentru limitarea 
exporturilor de deșeuri;

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 
ale UE către țări terțe; solicită Comisiei să 
se concentreze, de asemenea, asupra:

- facilitării procedurilor pentru 
deplasarea deșeurilor prin introducerea 
unei proceduri de notificare rapidă pentru 
transporturile de deșeuri în cadrul UE;
- punerii în aplicare a sistemului de 
schimburi de date electronice pentru o 
mai bună monitorizare a fluxurilor de 
deșeuri;
- stimulentelor financiare pentru limitarea 
exporturilor de deșeuri;

Or. en

Amendamentul 953
Agnès Evren
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Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de 
deșeuri ale UE către țări terțe; solicită 
Comisiei să se concentreze, de asemenea, 
asupra stimulentelor financiare pentru 
limitarea exporturilor de deșeuri;

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a pune în aplicare 
proceduri sigure și o monitorizare minimă 
a tratării deșeurilor după ce au fost 
exportate, precum și pentru a reduce la 
minimum transferurile de deșeuri către 
depozitele de deșeuri; reamintește că 
Uniunea Europeană este membră a 
Convenției de la Basel privind controlul 
transportului peste frontiere al deșeurilor 
periculoase și al eliminării acestora; 
solicită Comisiei să se concentreze, de 
asemenea, asupra stimulentelor financiare 
pentru limitarea exporturilor de deșeuri; 
subliniază importanța vitală a consolidării 
eforturilor Uniunii Europene în 
combaterea criminalității în domeniul 
deșeurilor și al exportului acestora;

Or. fr

Amendamentul 954
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 
ale UE către țări terțe; solicită Comisiei să 
se concentreze, de asemenea, asupra 
stimulentelor financiare pentru limitarea 
exporturilor de deșeuri;

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 
ale UE către țări terțe; solicită Comisiei să 
se concentreze, de asemenea, asupra 
stimulentelor financiare pentru limitarea 
exporturilor de deșeuri, de exemplu prin 
fondul de recuperare și programul 
InvestEU; de asemenea, cu scopul de a 
restricționa exporturile de deșeuri care 
cauzează impacturi negative asupra 
mediului și sănătății sau fluxurile de 
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deșeuri care ar putea fi utilizate în UE; 
propune asigurarea transparenței cu 
privire la traseul produselor exportate 
care prezintă o probabilitate ridicată de a 
afecta în mod semnificativ mediul și 
sănătatea umană;

Or. en

Amendamentul 955
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 
ale UE către țări terțe; solicită Comisiei să 
se concentreze, de asemenea, asupra 
stimulentelor financiare pentru limitarea 
exporturilor de deșeuri;

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 
ale UE către țări terțe; îndeamnă Comisia 
să propună măsuri pentru a asigura 
transparența și trasabilitatea comerțului 
intra-UE cu deșeuri din plastic și un 
cadru de certificare pentru a asigura 
tratarea în conformitate cu principiile 
economiei circulare; solicită Comisiei să 
acționeze cu respectarea deplină a 
obligațiilor UE asumate în temeiul 
Convenției de la Basel, îndeosebi în ceea 
ce privește transportul de deșeuri din 
plastic și nave scoase din uz;

Or. en

Amendamentul 956
Anja Hazekamp, Mick Wallace

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 
ale UE către țări terțe; solicită Comisiei să 

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 
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se concentreze, de asemenea, asupra 
stimulentelor financiare pentru limitarea 
exporturilor de deșeuri;

ale UE către țări terțe;

Or. en

Amendamentul 957
Edina Tóth

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 
ale UE către țări terțe; solicită Comisiei să 
se concentreze, de asemenea, asupra 
stimulentelor financiare pentru limitarea 
exporturilor de deșeuri;

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exporturile ilegale 
de deșeuri și a menține comerțul liber, 
echitabil și sigur cu materii prime 
secundare, care este esențial pentru 
stimularea lanțurilor valorice circulare 
globale;

Or. en

Amendamentul 958
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 
ale UE către țări terțe; solicită Comisiei să 
se concentreze, de asemenea, asupra 
stimulentelor financiare pentru limitarea 
exporturilor de deșeuri;

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a asigura o abordare 
mai eficace a comportamentelor ilicite și a 
opri exportul de deșeuri ale UE către țări 
terțe; îndeamnă Comisia să propună 
măsuri pentru a asigura transparența și 
trasabilitatea comerțului intra-UE cu 
deșeuri din plastic, inclusiv prin 
solicitarea consimțământului prealabil în 
cunoștință de cauză pentru toate deșeurile 
din plastic comercializate în interiorul 
UE, precum și un cadru de certificare 
pentru a asigura tratarea în conformitate 
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cu principiile economiei circulare;

Or. en

Amendamentul 959
Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 
ale UE către țări terțe; solicită Comisiei să 
se concentreze, de asemenea, asupra 
stimulentelor financiare pentru limitarea 
exporturilor de deșeuri;

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 
ale UE către țări terțe; solicită Comisiei să 
se concentreze, de asemenea, asupra 
stimulentelor financiare pentru limitarea 
exporturilor de deșeuri; subliniază că 
exporturile de deșeuri către țări terțe 
reprezintă rezultatul dinamicii pieței și că 
eforturile de a reduce aceste exporturi 
trebuie să fie completate cu măsuri 
destinate consolidării pieței interne și cu 
alte stimulente economice pentru tratarea 
deșeurilor în cadrul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 960
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 
ale UE către țări terțe; solicită Comisiei să 
se concentreze, de asemenea, asupra 
stimulentelor financiare pentru limitarea 
exporturilor de deșeuri;

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 
ale UE către țări terțe; solicită Comisiei să 
asigure totodată o punere în aplicare 
armonizată și promovarea clasificării 
deșeurilor în întreaga Europă, precum și 
să se concentreze, de asemenea, asupra 
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stimulentelor financiare pentru 
intensificarea reciclării în Europa, 
limitarea exporturilor de deșeuri și 
asigurarea includerii exporturilor în 
țintele convenite numai dacă respectă 
articolul 49 din Regulamentul privind 
transferurile de deșeuri;

Or. en

Amendamentul 961
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 
ale UE către țări terțe; solicită Comisiei să 
se concentreze, de asemenea, asupra 
stimulentelor financiare pentru limitarea 
exporturilor de deșeuri;

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 
ale UE către țări terțe; solicită Comisiei să 
se concentreze, de asemenea, asupra 
stimulentelor financiare pentru limitarea 
exporturilor de deșeuri, precum și să ia 
măsuri privind importurile de materii 
prime principale din țări din afara UE 
pentru a reduce extracția resurselor 
naturale și a asigura respectarea 
standardelor de mediu și a drepturilor 
omului;

Or. en

Amendamentul 962
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 
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ale UE către țări terțe; solicită Comisiei să 
se concentreze, de asemenea, asupra 
stimulentelor financiare pentru limitarea 
exporturilor de deșeuri;

ale UE către țări terțe; solicită Comisiei să 
se concentreze, de asemenea, asupra 
stimulentelor financiare și a investițiilor în 
capacitate suplimentară de reciclare 
pentru limitarea exporturilor de deșeuri 
către țări terțe, precum și să elimine în 
același timp barierele din calea 
transportului de deșeuri în cadrul UE 
pentru a crea o piață unică reală pentru 
materii prime secundare de calitate;

Or. en

Amendamentul 963
Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 
ale UE către țări terțe; solicită Comisiei să 
se concentreze, de asemenea, asupra 
stimulentelor financiare pentru limitarea 
exporturilor de deșeuri;

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 
ale UE către țări terțe; solicită Comisiei să 
se concentreze, de asemenea, asupra 
stimulentelor financiare pentru reducerea 
exporturilor de deșeuri din UE în cazul în 
care vor fi impuse, în același timp, măsuri 
de eliminare a barierelor din calea 
transportului de deșeuri în cadrul UE, 
pentru a crea o piață unică reală pentru 
materii prime secundare de calitate;

Or. en

Amendamentul 964
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 36
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 
ale UE către țări terțe; solicită Comisiei să 
se concentreze, de asemenea, asupra 
stimulentelor financiare pentru limitarea 
exporturilor de deșeuri;

36. sprijină ambiția Comisiei de a pune 
în aplicare amendamentele recente la 
Convenția de la Basel privind deșeurile 
din plastic și de a revizui Regulamentul 
privind transferurile de deșeuri pentru a 
opri dificultățile legate de exportul de 
deșeuri și exporturile ilegale de deșeuri ale 
UE către țări terțe; solicită Comisiei să se 
concentreze, de asemenea, asupra 
stimulentelor financiare pentru a promova 
capacitățile și infrastructurile de reciclare 
din UE;

Or. en

Amendamentul 965
Stanislav Polčák

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 
ale UE către țări terțe; solicită Comisiei să 
se concentreze, de asemenea, asupra 
stimulentelor financiare pentru limitarea 
exporturilor de deșeuri;

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 
ale UE către țări terțe; solicită Comisiei să 
se concentreze, de asemenea, asupra 
diseminării bunelor practici legate de 
economia circulară în rândul țărilor terțe 
și asupra stimulentelor financiare pentru 
limitarea exporturilor de deșeuri; 

Or. cs

Amendamentul 966
Petros Kokkalis

Propunere de rezoluție
Punctul 36
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 
ale UE către țări terțe; solicită Comisiei să 
se concentreze, de asemenea, asupra 
stimulentelor financiare pentru limitarea 
exporturilor de deșeuri;

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 
ale UE către țări terțe; solicită Comisiei să 
asigure un grad mai mare de transparență 
și controale mai eficace pentru a asigura 
că deșeurile nu sunt transportate către 
țări cu standarde sociale și de mediu mai 
puțin stricte decât cele din UE;

Or. el

Amendamentul 967
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 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 
ale UE către țări terțe; solicită Comisiei să 
se concentreze, de asemenea, asupra 
stimulentelor financiare pentru limitarea 
exporturilor de deșeuri;

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de deșeuri 
ale UE către țări terțe; solicită Comisiei să 
se concentreze, de asemenea, asupra 
stimulentelor financiare pentru limitarea 
exporturilor de deșeuri pentru a acționa în 
deplină conformitate cu obligațiile UE 
asumate în temeiul Convenției de la 
Basel;

Or. en

Amendamentul 968
Hildegard Bentele

Propunere de rezoluție
Punctul 36
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de 
deșeuri ale UE către țări terțe; solicită 
Comisiei să se concentreze, de asemenea, 
asupra stimulentelor financiare pentru 
limitarea exporturilor de deșeuri;

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a garanta proceduri 
eficiente în ceea ce privește exportul de 
deșeuri și gestionarea ecologică a 
deșeurilor exportate și subliniază că este 
important să se intensifice eforturile de 
combatere a gestionării ilegale a 
deșeurilor, îndeosebi în domeniul 
exporturilor de deșeuri;

Or. de

Amendamentul 969
Alexander Bernhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a opri exportul de 
deșeuri ale UE către țări terțe; solicită 
Comisiei să se concentreze, de asemenea, 
asupra stimulentelor financiare pentru 
limitarea exporturilor de deșeuri;

36. sprijină ambiția Comisiei de a 
revizui Regulamentul privind transferurile 
de deșeuri pentru a asigura proceduri 
eficiente pentru exporturi sigure de 
deșeuri și tratarea deșeurilor după export 
în condiții de protecție a mediului; solicită 
Comisiei să se concentreze, de asemenea, 
asupra stimulentelor financiare pentru 
limitarea exporturilor de deșeuri;

Or. en

Amendamentul 970
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. regretă domeniul de aplicare 
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foarte limitat al Regulamentului (UE) 
2017/821 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 mai 2017 de stabilire a 
unor obligații de diligență necesară în 
cadrul lanțului de aprovizionare care 
revin importatorilor din Uniune de staniu, 
tantal și tungsten, de minereuri ale 
acestora și de aur provenind din zone de 
conflict și din zone cu risc ridicat, care se 
aplică numai în cazul câtorva minerale: 
aur, tantal, staniu și tungsten; își exprimă 
profunda preocupare cu privire la faptul 
că alte materiale care provin din zone de 
conflict cu risc ridicat, precum cobaltul, 
cuprul și litiul, care sunt amplu utilizate 
în industria electronică, sunt excluse din 
domeniul de aplicare al regulamentului 
menționat; regretă că regulamentul se 
aplică numai importului acestor minerale 
în formă brută și nu întreprinderilor care 
importă produse care conțin respectivele 
minerale, precum laptopuri, telefoane 
mobile și bijuterii;

Or. en

Amendamentul 971
Hildegard Bentele

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. consideră că, în condițiile actuale 
ale pieței, reciclarea materiilor prime are 
un dezavantaj concurențial în comparație 
cu materiile prime principale importate, 
întrucât intensitatea carbonului la 
fabricarea produselor nu se reflectă în 
prezent în prețul produsului pe piață; 
subliniază că eliminarea acestui 
dezavantaj concurențial este esențială 
pentru a crea condiții de concurență 
echitabile pentru materiile prime reciclate 
și principale din UE și pentru a facilita 
crearea unei piețe stabile pentru materiile 
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prime reciclate în Europa;

Or. de

Amendamentul 972
Anja Hazekamp, Mick Wallace

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. regretă profund exporturile nocive 
de deșeuri europene către țări precum 
Indonezia, Malaysia, Vietnam și Turcia, 
insistă ca revizuirea planificată a 
Regulamentului privind exporturile de 
deșeuri să pună capăt în mod real tuturor 
exporturilor de deșeuri în afara UE, 
inclusiv fluxurilor de deșeuri presupus 
reciclabile, întrucât s-a dovedit că 
deșeurile exportate în scopul „reciclării” 
sau al altor „aplicații utile” au ajuns în 
depozite de deșeuri, în oceane și în unități 
de incinerare din alte părți ale lumii, în 
loc să fie reciclate;

Or. en

Amendamentul 973
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Catherine Chabaud, Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. salută Alianța globală pentru 
economia circulară și eficiența resurselor 
în vederea accelerării tranziției globale la 
o economie neutră din punct de vedere 
climatic, eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor și circulară și invită 
Comisia să inițieze discuții referitoare la 
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un acord internațional privind 
gestionarea resurselor naturale pentru a 
se menține într-un „spațiu de operare 
sigur” pentru utilizarea resurselor 
naturale;

Or. en

Amendamentul 974
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 36 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36b. își exprimă profunda îngrijorare 
privind nivelurile de deșeuri exportate din 
Uniune către țări terțe și solicită măsuri 
imediate pentru consolidarea capacității 
Uniunii de reciclare și tratare a 
deșeurilor, abordând totodată disparitățile 
regionale;

Or. en

Amendamentul 975
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Ulrike Müller, Catherine Chabaud, Linea Søgaard-Lidell, 
Frédérique Ries, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 36 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36b. sprijină eforturile Comisiei la nivel 
internațional de a ajunge la un acord 
global privind masele plastice, precum și 
de a promova adoptarea abordării UE 
privind economia circulară în legătură cu 
masele plastice;

Or. en
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Amendamentul 976
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. încurajează statele membre să 
interzică exporturile de deșeuri din plastic 
în afara Europei;

Or. en

Amendamentul 977
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. invită producătorii europeni să își 
asume responsabilitatea atunci când vând 
produse în țări terțe și propune ca părțile 
interesate din sectorul industrial să se 
angajeze în programe de compensare a 
deșeurilor prin crearea unor sisteme de 
colectare separată;

37. invită Comisia să abordeze 
inconsecvențele legate de calitatea 
produselor exportate și a celor de pe piața 
UE și să exploreze opțiuni pentru a 
legifera în consecință, astfel încât să 
asigure că producătorii europeni sunt trași 
la răspundere atunci când vând produse în 
țări terțe; propune ca părțile interesate din 
sectorul industrial să se angajeze în 
programe de compensare a deșeurilor prin 
crearea unor sisteme de colectare separată;

Or. en

Amendamentul 978
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Catherine Chabaud, Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 37
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. invită producătorii europeni să își 
asume responsabilitatea atunci când vând 
produse în țări terțe și propune ca părțile 
interesate din sectorul industrial să se 
angajeze în programe de compensare a 
deșeurilor prin crearea unor sisteme de 
colectare separată;

37. invită producătorii europeni să își 
asume responsabilitatea atunci când vând 
produse în țări terțe și propune ca părțile 
interesate din sectorul industrial să se 
angajeze, pe baza unei răspunderi extinse 
globale a producătorilor, să finanțeze sau 
să organizeze crearea unor sisteme de 
colectare separată pentru produsele lor 
atunci când acestea devin deșeuri, 
combinate cu scheme de taxe 
ecomodulate;

Or. en

Amendamentul 979
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. invită producătorii europeni să își 
asume responsabilitatea atunci când vând 
produse în țări terțe și propune ca părțile 
interesate din sectorul industrial să se 
angajeze în programe de compensare a 
deșeurilor prin crearea unor sisteme de 
colectare separată;

37. invită producătorii europeni să își 
asume responsabilitatea atunci când vând 
produse în țări terțe și propune ca părțile 
interesate din sectorul industrial să se 
angajeze în programe de compensare a 
deșeurilor prin crearea unor sisteme de 
colectare separată în țările de destinație;

Or. en

Amendamentul 980
Hildegard Bentele

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. consideră că eforturile de a crea o 
economie circulară funcțională nu 
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privesc doar UE; afirmă că fluxurile de 
deșeuri din întreaga lume arată că 
economia circulară constituie o realitate 
globală și că întreprinderile din acest 
domeniu își desfășoară activitatea la nivel 
global; subliniază că, având în vedere că 
UE dorește să ofere un bun exemplu, este 
necesar ca UE să sprijine eforturile 
internaționale care vizează schimburi de 
experiență în domeniul economiei 
circulare sau combaterea efectelor 
adverse asupra mediului ale expedierilor 
ilegale de deșeuri;

Or. de

Amendamentul 981
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 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. solicită UE să preia conducerea și 
să promoveze în mod activ dezvoltarea 
unui acord global privind masele plastice 
și să asigure că diversele angajamente 
asumate atât la nivelul UE, cât și la nivel 
global pot fi urmărite într-un mod 
integrat și transparent; invită Comisia și 
statele membre să joace în mod activ rolul 
de lider pentru a continua să elaboreze 
răspunsul internațional în vederea 
combaterii deșeurilor marine de plastic și 
a particulelor de microplastic;

Or. en

Amendamentul 982
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, Irena Joveva, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Linea Søgaard-Lidell, Asger 
Christensen
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Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. subliniază importanța solicitării ca 
materiile prime principale și secundare 
importate în UE să respecte drepturile 
omului, sănătatea umană și standardele 
de protecție a mediului care sunt 
echivalente cu următoarea propunere 
legislativă a Comisiei privind guvernanța 
corporativă sustenabilă și obligația de 
diligență;

Or. en

Amendamentul 983
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. subliniază importanța solicitării ca 
materiile prime principale și secundare 
importate în UE să respecte drepturile 
omului, sănătatea umană și standardele 
de protecție a mediului care sunt 
echivalente cu cele stabilite în legislația 
Comunității;

Or. en

Amendamentul 984
Joanna Kopcińska

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. subliniază preocuparea sa cu 
privire la faptul că plasarea de produse 
liniare și circulare concurente pe piața 
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europeană riscă să încalce principiul 
privind asigurarea unor condiții de 
concurență echitabile; prin urmare, 
consideră că va fi esențial să se 
monitorizeze lanțurile de aprovizionare și 
să se aplice un mecanism de ajustare la 
frontierele externe ale UE;

Or. en

Amendamentul 985
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. invită Comisia să evalueze dacă ar 
trebui să se introducă standardele 
economiei circulare în cartele privind 
dezvoltarea sustenabilă ale viitoarelor 
ALS și să conducă includerea 
standardelor economiei circulare în 
cadrul Organizației Mondiale a 
Comerțului (OMC);

Or. en

Amendamentul 986
Alexander Bernhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. subliniază nevoia unor măsuri 
imediate privind eliminarea treptată a 
combustibililor fosili din sistemul 
energetic pentru a atinge țintele climatice 
(neutralitatea emisiilor de dioxid de 
carbon) în 2040 în UE, închizând bucla, 
și sprijină utilizarea materiilor prime 
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regenerabile.

Or. en

Amendamentul 987
Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. sprijină inițiativa Comisiei de a 
conduce eforturile la nivel internațional 
pentru a ajunge la un acord global 
privind masele plastice, precum și de a 
promova adoptarea abordării UE privind 
economia circulară în legătură cu masele 
plastice la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 988
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. sprijină Comisia să promoveze 
discuții multilaterale privind nivelurile 
sustenabile ale utilizării resurselor și 
limitele planetei, inclusiv explorarea 
țintelor de utilizare a resurselor bazate pe 
date științifice;

Or. en

Amendamentul 989
Joanna Kopcińska
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Propunere de rezoluție
Punctul 37 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37b. reamintește că aproximativ opt 
milioane de tone de plastic ajung în 
oceanele noastre, pe lângă cele 150 de 
milioane de tone care se estimează că s-au 
acumulat deja în mediul nostru marin; 
solicită UE să joace un rol proactiv în 
elaborarea unui Tratat al ONU privind 
poluarea cu plastic pentru a stimula 
inovarea și investițiile, a coordona 
dezvoltarea infrastructurii și a asigura că 
angajamentele asumate atât la nivelul 
UE, cât și la nivel global pot fi urmărite 
într-un mod integrat și transparent;

Or. en

Amendamentul 990
Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 37 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37b. subliniază nevoia urgentă de a 
pune în aplicare Agenda 2030 în aspecte 
legate de consolidarea gestionării și 
protecției internaționale împotriva 
efectelor nocive asupra sănătății și a 
mediului cauzate de substanțele chimice; 
subliniază în mod deosebit importanța 
procesului în curs din cadrul Abordării 
strategice a gestionării internaționale a 
substanțelor chimice (SAICM) pentru a 
decide cu privire la un cadru puternic de 
gestionare solidă a substanțelor chimice și 
a deșeurilor după anul 2020 în cadrul 
ICCM 5 organizată la Bonn, în iulie 
2021;

Or. en
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Amendamentul 991
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 37 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37b. solicită Comisiei să exploreze 
sinergii cu țări terțe cu care Uniunea are 
sau poate avea în curând un ALS, pentru 
a realiza circularitatea materialelor și, în 
cele din urmă, decuplarea utilizării 
resurselor de creșterea economică la nivel 
macro, printre altele, pentru a evita 
activitățile care dăunează mediului, cum 
ar fi operațiunile de recuperare 
neconforme, slab reglementate și 
informale;

Or. en

Amendamentul 992
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 37 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37b. subliniază importanța asigurării 
coerenței între politicile interne și cele 
externe ale Uniunii în ceea ce privește 
economia circulară; solicită Comisiei să 
asigure că obiectivele Pactului verde 
european și ale Planului de acțiune 
pentru economia circulară sunt 
promovate și în cadrul relațiilor externe și 
al acordurilor comerciale ale Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 993
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 37 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37b. îndeamnă Comisia să promoveze 
utilizarea indicatorilor de eficiență a 
utilizării resurselor prin convenții 
internaționale pentru a permite 
comparabilitatea între industrii și 
economii și pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile și a sprijini dialogul 
și cooperarea cu țările terțe;

Or. en

Amendamentul 994
Jan Huitema, Claudia Gamon, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 37 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37b. subliniază importanța punerii în 
aplicare a articolului 8a alineatul (1) din 
Directiva-cadru privind deșeurile, în care 
se prevede clar că statele membre au 
obligația de a defini în mod precis rolurile 
și responsabilitățile organizațiilor care 
implementează răspunderea extinsă a 
producătorului;

Or. en

Amendamentul 995
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 37 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

37b. salută propunerea privind o 
alianță mondială pentru economia 
circulară și sprijină eforturile de a ajunge 
la un acord global privind masele plastice 
la nivel internațional pentru a combate 
deșeurile marine de plastic și particulele 
de microplastic și a integra mai bine 
reciclarea produselor din plastic la nivel 
mondial;

Or. en

Amendamentul 996
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 37 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37c. salută rolul de conducere pe care 
Comisia și-l asumă pentru instituirea 
unui acord global privind poluarea cu 
plastic; solicită elaborarea unui acord 
internațional care să abordeze întregul 
ciclu de viață al materialelor plastice cu 
scopul de a împiedica pătrunderea 
poluării cu plastic din surse terestre și 
maritime în oceane și sprijină crearea 
unei economii circulare globale în ceea ce 
privește masele plastice;

Or. en

Amendamentul 997
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 37 d (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

37d. solicită Comisiei să sprijine 
eforturile globale privind alianța 
mondială pentru economia circulară, 
„spațiul de operare sigur” pentru 
utilizarea resurselor naturale, precum și 
să inițieze discuții referitoare la acordul 
internațional privind gestionarea 
resurselor naturale și să asigure că 
acordurile de liber schimb reflectă mai 
bine obiectivele economiei circulare; 
încurajează Comisia să elaboreze modele 
pentru fluxurile închise globale de 
materiale și să ia măsurile necesare la 
nivel internațional pentru a îmbunătăți 
trasabilitatea produselor și a materialelor;

Or. en

Amendamentul 998
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 37 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37e. încurajează colaborarea continuă 
cu țările vecine ale Uniunii, cu țările din 
întreaga lume care împărtășesc o viziune 
similară și cu partenerii din regiunile cel 
mai grav afectate;

Or. en

Amendamentul 999
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 37 f (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

37f. ținând seama de premisa 
resurselor finite ale planetei, ar trebui 
instituită o Convenție internațională 
privind suficiența resurselor, care să 
găzduiască discuțiile privind accesul la 
resurse și implicațiile utilizării resurselor, 
având ca fundamente sustenabilitatea și 
echitatea;

Or. en

Amendamentul 1000
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 37 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37g. ia act de faptul că, în cadrul 
tranziției către o economie circulară, 
trebuie să se acorde o atenție deosebită 
principalelor lanțuri de aprovizionare în 
cadrul cărora amprenta ecologică a UE 
este semnificativă; în acest context, 
recunoaște rolul important al 
standardelor produselor pentru a asigura 
circularitatea (proiectare ecologică, 
normele privind conținutul reciclat etc.); 
solicită Comisiei să se ocupe de 
elaborarea acestor standarde pentru a le 
integra în punerea în aplicare a ALS 
existente și viitoare.

Or. en

Amendamentul 1001
Antoni Comín i Oliveres

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. solicită Comisiei să țină seama de 
preocupările tot mai mari privind 
deșeurile spațiale care intră și se 
acumulează pe orbita terestră joasă 
(LEO), întrucât acestea pot crea riscuri la 
adresa siguranței populației și 
proprietăților din spațiu și de pe Pământ 
și pot afecta serviciile, explorările și 
operațiunile spațiale actuale și viitoare, și 
subliniază nevoia de a aborda acest aspect 
pentru a evita poluarea tot mai mare a 
spațiului, prin aplicarea la timp a 
măsurilor de atenuare și remediere la 
nivel internațional;

Or. en


