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Amendamentul 1
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Proiect de aviz
Considerentul -Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 2
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Proiect de aviz
Considerentul -Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-Ab. întrucât aproape un sfert dintre 
IMM-urile din Europa facilitează deja 
tranziția către modele de afaceri mai 
sustenabile, dar, pe de altă parte, o treime 
dintre acestea raportează că se confruntă 
cu proceduri administrative și juridice 
complexe atunci când încearcă să își 
eficientizeze resursele în activitatea 
comercială;

Or. en

Amendamentul 3
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz
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Proiect de aviz
Considerentul -Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-Ac. întrucât, în comunicare sa, Comisia 
recunoaște rolul de pionierat al 
întreprinderilor din economia socială în 
crearea de locuri de muncă legate de 
economia circulară;

Or. en

Amendamentul 4
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Proiect de aviz
Considetentul -Ad (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-Ad.întrucât economia circulară s-a 
dovedit esențială în timpul pandemiei de 
COVID-19, în special în sectoare precum 
cel al ambalajelor alimentare și 
farmaceutice și cel al colectării și tratării 
deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 5
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul -1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. constată că adoptarea principiilor 
economiei circulare în întreaga UE are 
potențialul de a crește PIB-ul UE cu un 
procent suplimentar de 0,5 % până în 
2030, creând aproximativ 700 000 de noi 
locuri de muncă1a; subliniază că 



AM\1216821RO.docx 5/103 PE658.981v02-00

RO

beneficiile asociate economiei circulare, 
cum ar fi creșterea eficienței, reducerea 
costurilor materiale, sporirea rentabilității 
prin intermediul modelelor în buclă 
închisă și reziliența crescută la deficitul 
de resurse și la fluctuațiile de preț, pot 
spori semnificativ competitivitatea IMM-
urilor;
_________________
1a Plan de acțiune privind economia 
circulară, COM(2020)0098.

Or. en

Amendamentul 6
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul -1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. constată că realizarea unei 
economii circulare este esențială pentru a 
ne îndeplini obiectivele în domeniul 
climei, deoarece concentrarea asupra 
reducerii cererii și concentrarea asupra 
eficienței energetice necesită cea mai 
mică creștere a producției de energie 
electrică și cele mai mici investiții în 
sectoarele aprovizionării cu energie, astfel 
cum sunt identificate în Comunicarea 
Comisiei Europene intitulată „O planetă 
curată pentru toți” [COM(2018)0773];

Or. en

Amendamentul 7
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tom Berendsen

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută intenția Comisiei de a 
revizui Directiva 2009/125/CE; subliniază 
că extinderea domeniului său de aplicare 
nu ar trebui să ducă la o diluare a 
rezultatelor obținute în domeniul 
eficienței energetice;

eliminat

Or. en

Amendamentul 8
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută intenția Comisiei de a 
revizui Directiva 2009/125/CE; subliniază 
că extinderea domeniului său de aplicare 
nu ar trebui să ducă la o diluare a 
rezultatelor obținute în domeniul 
eficienței energetice;

eliminat

Or. en

Amendamentul 9
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută intenția Comisiei de a revizui 
Directiva 2009/125/CE; subliniază că 
extinderea domeniului său de aplicare nu 
ar trebui să ducă la o diluare a rezultatelor 
obținute în domeniul eficienței energetice;

1. subliniază că aproape jumătate din 
economiile legate de eficiența energetică 
ce vor fi obținute până în 2020 se 
datorează aplicării 
Directivei 2009/125/CE privind 
proiectarea ecologică; subliniază că o 
serie de produse, care sunt foarte 
relevante din perspectiva consumului lor 
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de energie (de exemplu, stații de rețea 
mobilă și subsisteme sau echipamente de 
rețea), nu au făcut încă obiectul unor 
norme de proiectare ecologică; ia act și de 
faptul că o serie de alte produse 
reglementate de normele de proiectare 
ecologică sunt depășite și ar trebui 
actualizate [de exemplu, norme privind 
decodoarele, instalațiile de încălzire sau 
norme privind consumul în regim de 
veghe (stand-by)]; salută intenția Comisiei 
de a revizui Directiva 2009/125/CE; 
subliniază că extinderea domeniului său de 
aplicare ar trebui să fie însoțită de măsuri 
menite să asigure o creștere suplimentară 
a câștigurilor de eficiență energetică prin 
produse și servicii în domeniul energiei; 
insistă ca extinderea domeniului de 
aplicare să vizeze nu numai produse, ci și 
structuri, cum ar fi centrele de date sau 
serviciile precum cele utilizate pentru 
servicii de cloud, jocuri sau streaming;

Or. en

Amendamentul 10
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută intenția Comisiei de a revizui 
Directiva 2009/125/CE; subliniază că 
extinderea domeniului său de aplicare nu ar 
trebui să ducă la o diluare a rezultatelor 
obținute în domeniul eficienței energetice;

1. salută intenția Comisiei de a revizui 
Directiva 2009/125/CE, subliniind rolul 
important pe care acest lucru îl poate avea 
în redresarea verde, precum și că poate 
reprezenta elementul-cheie al oricărui 
plan de redresare post-COVID; subliniază 
că extinderea domeniului său de aplicare 
nu ar trebui să ducă la o diluare a 
rezultatelor obținute în domeniul eficienței 
energetice și al eficienței materiale pentru 
a reduce dependența de importuri și, prin 
urmare, pentru a îmbunătăți reziliența 
economiei europene la crizele mondiale;
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Or. en

Amendamentul 11
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută intenția Comisiei de a revizui 
Directiva 2009/125/CE; subliniază că 
extinderea domeniului său de aplicare nu ar 
trebui să ducă la o diluare a rezultatelor 
obținute în domeniul eficienței energetice;

1. salută intenția Comisiei de a revizui 
Directiva 2009/125/CE; consideră că o 
politică mai amplă privind proiectarea 
ecologică poate fi unul dintre elementele 
centrale ale acțiunii europene în 
domeniul economiei circulare; subliniază 
totuși că extinderea domeniului său de 
aplicare nu ar trebui să ducă la o diluare a 
rezultatelor obținute în domeniul eficienței 
energetice;

Or. en

Amendamentul 12
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută intenția Comisiei de a revizui 
Directiva 2009/125/CE; subliniază că 
extinderea domeniului său de aplicare nu 
ar trebui să ducă la o diluare a rezultatelor 
obținute în domeniul eficienței energetice;

1. salută intenția Comisiei de a revizui 
Directiva 2009/125/CE; subliniază că 
extinderea domeniului său de aplicare ar 
trebui să ducă la acoperirea mai multor 
produse și structuri, cu scopul final de a 
reduce consumul de energie și de a 
îmbunătăți câștigurile de eficiență 
energetică;

Or. en
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Amendamentul 13
Pernille Weiss

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită Comisiei și statelor membre să 
adopte o abordare solidă bazată pe ciclul 
de viață, în conformitate cu economia 
circulară, pentru a maximiza reutilizarea, 
reciclarea și recuperarea materialelor de 
construcții din sectorul construcțiilor din 
UE, și subliniază că această abordare ar 
trebui aplicată și viitoarelor inițiative de 
achiziții publice;

Or. en

Amendamentul 14
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. sprijină măsurile de politică 
menite să transforme produsele 
sustenabile în normă, inclusiv o extindere 
și o adaptare a domeniului de aplicare al 
proiectării ecologice printr-o legislație 
care să facă produsele mai durabile, 
reparabile, reutilizabile, netoxice și 
reciclabile, asigurând totodată definirea 
unui program solid de lucru privind 
proiectarea ecologică și etichetarea 
energetică pentru perioada 2020-2024, 
care să fie axat pe produsele energetice 
care urmează să fie prezentate în 2020 și 
care să adopte măsurile pentru fiecare 
grup specific de produse de îndată ce 
acestea sunt gata, inclusiv pentru 
telefoane inteligente și alte echipamente 
informatice; solicită Comisiei să pună în 
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aplicare pașaportul digital al produselor, 
care să conțină informații despre 
materiale și conținutul chimic, 
performanțele de circularitate și amprenta 
de carbon și de mediu ale produselor și 
ale materialelor, inclusiv ale materiilor 
prime secundare, introduse pe piața UE; 
subliniază necesitatea de a promova 
consumul și producția la nivel local pe 
baza principiilor de refuz, reducere, 
reutilizare, reparare și reciclare, 
extinzând totodată responsabilitatea 
producătorilor pentru a asigura încetarea 
practicilor dăunătoare, pentru a opri 
strategiile comerciale de obsolescență 
programată, în cazul cărora produsele 
sunt proiectate să aibă o durată de viață 
scurtă, după care trebuie înlocuite, 
precum și pentru a stabili un obiectiv 
principal obligatoriu privind amprenta 
asupra materiilor prime cu scopul de a 
adapta consumul de resurse de la nivelul 
UE la capacitatea de suport a planetei, 
precum și cu scopul de a face obligatorii 
achizițiile sustenabile și etice pentru 
autoritățile publice și organizațiile 
private;

Or. en

Amendamentul 15
Pernille Weiss

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește Comisiei că clădirile 
din UE sunt responsabile pentru 40 % din 
consumul nostru de energie și pentru 
36 % din emisiile de gaze cu efect de seră, 
care provin în principal din construcții, 
utilizare, renovare și demolare; subliniază 
că maximizarea eficienței energetice a 
parcului imobiliar din UE joacă un rol 
esențial atunci când se întreprind măsuri 
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viitoare; salută, în această privință, 
inițiativa „Valul de renovări” a Comisiei 
și subliniază că renovarea clădirilor, 
împreună cu o abordare solidă bazată pe 
ciclul de viață în conformitate cu 
principiile economiei circulare, 
reprezintă, de asemenea, o oportunitate de 
a efectua controale privind siguranța și de 
a asigura sustenabilitatea clădirilor, 
împreună cu utilizarea eficientă a 
resurselor, confortul termic și 
îmbunătățirea calității aerului;

Or. en

Amendamentul 16
Manuel Bompard, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că, în contextul 
schimbărilor climatice, al colapsului 
biodiversității, al generalizării poluării și 
al deficitului tot mai mare de anumite 
resurse naturale, așa-numitele strategii de 
creștere verde sunt inadecvate; 
reamintește că, din 1972, de la publicarea 
raportului Meadows, a devenit evident că 
urmărirea creșterii economice 
exponențiale, chiar în contextul unei 
economii care intenționează să fie 
circulară, poate duce doar la depășirea 
limitelor biofizice ale Pământului, care ar 
putea duce la un colaps al modului actual 
de producție, consum și schimb;

Or. en

Amendamentul 17
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tom Berendsen



PE658.981v02-00 12/103 AM\1216821RO.docx

RO

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că totalul deșeurilor 
generate în Europa de toate activitățile 
economice și de toate gospodăriile s-a 
ridicat la 2 678 de milioane de tone și că 
deșeurile minerale provenite, de exemplu, 
din sectorul construcțiilor și al 
demolărilor reprezintă cea mai mare 
categorie (34,8 %1a); atrage atenția că, la 
nivel macro, doar aproximativ 10 % din 
materialele utilizate în economia 
europeană sunt recuperate și reutilizate și 
că volumul deșeurilor a crescut cu 3 % în 
perioada 2010-20161b;
_________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Waste_statistics#Tot
al_waste_generation
1b Agenția Europeană de Mediu (2019), 
„Paving the way for a circular economy: 
insights on status and potentials” 
(„Deschizând drumul către o economie 
circulară: perspective asupra situației și 
potențialului”), Raportul AEM 11/2019.

Or. en

Amendamentul 18
Pernille Weiss

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită Comisiei, ca măsură de 
sprijin pentru inițiativa „Valul de 
renovări” a Comisiei, să elaboreze un 
„calculator al UE pentru climă” (ECC) 
care să asigure o etichetare precisă și ușor 
de înțeles a materialelor, a produselor și a 
serviciilor industriale; subliniază că ECC 
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ar trebui să asigure condiții de 
concurență echitabile pentru actorii-cheie 
care fac parte dintr-o astfel de „abordare 
holistică” și subliniază că acesta ar 
deschide calea unor efecte 
comportamentale pozitive din partea 
cetățenilor, a industriilor și a IMM-urilor 
din UE; subliniază că acest concept 
trebuie să se bazeze pe principiul 
economiei circulare și al ciclului de viață 
pentru a stimula cererea de bunuri 
favorabile climei „fabricate în Europa”, 
consolidând competitivitatea UE; 
sugerează Comisiei să utilizeze metode 
științifice deja cunoscute pentru estimarea 
emisiilor de GES, de exemplu, 
inspirându-se din metoda sa referitoare la 
„amprenta de mediu a produselor”;

Or. en

Amendamentul 19
Manuel Bompard, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că, pentru a produce și 
a consuma în limitele planetei noastre, 
producția, consumul și, prin urmare, 
deșeurile trebuie reduse; prin urmare, 
consideră că este necesară o bifurcare 
radicală și rapidă a modului nostru de 
producție, de consum și de schimb; 
consideră că punerea în aplicare a unei 
adevărate economii industriale circulare 
poate fi cheia acestei bifurcații;

Or. en

Amendamentul 20
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tom Berendsen
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Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că, pentru aceeași 
perioadă, ponderea deșeurilor reciclate a 
crescut (50-54 %), ca și cea a deșeurilor 
incinerate cu recuperarea energiei (12-
18 %), și că depozitarea deșeurilor a 
scăzut de la 29 % la 24 %1a;

_________________
1a Agenția Europeană de Mediu (2019), 
„Paving the way for a circular economy: 
insights on status and potentials” 
(„Deschizând drumul către o economie 
circulară: perspective asupra situației și 
potențialului”), Raportul AEM 11/2019.

Or. en

Amendamentul 21
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. consideră, prin urmare, că noua 
economie circulară europeană trebuie să 
servească la construirea unui sistem 
economic compatibil cu cele nouă limite 
mondiale identificate de Rockström et al., 
precum și la reducerea drastică a 
amprentei ecologice a Uniunii, pentru a 
garanta că consumul final și producția de 
deșeuri rezultată din Uniune și, în special, 
industriile europene nu depășesc 
capacitățile biologice ale ecosistemelor de 
a furniza materiale biologice și de a 
asimila deșeurile generate, utilizând 
metodele de gestionare și tehnologiile de 
extracție existente;



AM\1216821RO.docx 15/103 PE658.981v02-00

RO

Or. en

Amendamentul 22
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază că impactul global al 
creșterii activității economiei circulare 
asupra PIB-ului UE este pozitiv și ar 
putea crește cu 0,3-0,5 %, odată cu 
crearea a 650 000-700 000 de locuri de 
muncă până în 20301a;
_________________
1a Comisia Europeană (2019), „Impacts of 
circular economy policies on the labour 
market” („Impactul politicilor privind 
economia circulară asupra pieței 
muncii”).

Or. en

Amendamentul 23
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. salută noul plan de acțiune al 
Comisiei privind economia circulară, 
care, ca parte integrantă a Pactului verde 
european, are ca obiectiv să sprijine 
reduceri substanțiale ale emisiilor de gaze 
cu efect de seră până în 2030 și care 
contribuie la atingerea neutralității 
climatice în 2050 și la decuplarea creșterii 
economice de utilizarea resurselor; 
subliniază că intenția de a revizui 
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Directiva 2009/125/CE și de a extinde 
domeniul său de aplicare nu ar trebui să 
ducă la o diluare a rezultatelor obținute în 
domeniul eficienței energetice și solicită 
Comisiei să analizeze introducerea unor 
obiective de reutilizare;

Or. en

Amendamentul 24
Manuel Bompard, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. subliniază că o deficiență majoră a 
planului de acțiune al Comisiei privind 
economia circulară este că nu ia în 
considerare conceptele de reducere și de 
cumpătare; subliniază că, dincolo de 
proiectarea ecologică, o economie 
circulară adevărată pune sub semnul 
întrebării ce înseamnă o nevoie 
echitabilă;

Or. en

Amendamentul 25
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Proiect de aviz
Punctul 1 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. observă că Pactul verde european, 
ca nouă strategie de creștere pentru UE, 
necesită investiții care să sprijine integral 
o economie ecologică și circulară; 
subliniază rolul esențial al gestionării 
active sustenabile a pădurilor în atingerea 
neutralității climatice până în 2050 și în 
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bioeconomia circulară a Uniunii; în acest 
sens, subliniază sinergiile dintre planul de 
acțiune privind economia circulară și 
planul de acțiune privind bioeconomia; 
solicită Comisiei să promoveze proiecte în 
domeniul biomasei circulare pentru 
consolidarea economiilor regionale;

Or. en

Amendamentul 26
Manuel Bompard, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 1 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. consideră că punerea în aplicare a 
unei adevărate economii circulare implică 
trecerea de la producția și vânzarea de 
obiecte noi la furnizarea de servicii de 
calitate și, astfel, la o economie a 
funcționalității care face posibilă o 
societate bazată pe satisfacerea nevoilor 
echitabile;

Or. en

Amendamentul 27
Manuel Bompard, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 1 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1f. consideră că definirea nevoilor 
echitabile colective și individuale nu poate 
fi determinată de mecanismele arbitrare 
ale pieței, ci ar trebui să fie rezultatul unei 
deliberări democratice colective; 
subliniază că rolul statelor membre ar 
trebui să fie acela de a trasa o traiectorie 
de bifurcare care să combine satisfacerea 
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nevoilor cu respectarea limitelor 
planetare; consideră că, pentru a satisface 
nevoile generațiilor succesive într-un mod 
care să respecte totodată limitele 
planetare, este necesară planificarea 
resurselor de-a lungul timpului; prin 
urmare, consideră că o planificare 
democratică, ecologică și socială este 
corolarul esențial al unei veritabile 
economii industriale circulare;

Or. en

Amendamentul 28
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Proiect de aviz
Punctul 1 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1f. arată că o abordare bazată pe 
economia circulară care ar elimina 
deșeurile și ar menține în uz activele, 
produsele și componentele, utilizând 
totodată resursele în mod productiv și 
eficient, ar putea reduce cu 40 % emisiile 
mondiale de CO2 generate de principalele 
materiale industriale, cum ar fi masele 
plastice, oțelul și cimentul;

Or. en

Amendamentul 29
Manuel Bompard, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 1 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1g. consideră că o economie circulară 
veritabilă implică trecerea de la un 
raționament din perspectiva valorii de 



AM\1216821RO.docx 19/103 PE658.981v02-00

RO

schimb la un raționament din perspectiva 
valorii de utilizare; în acest sens, solicită 
Comisiei și statelor membre să 
generalizeze afișarea, pe lângă prețul de 
vânzare, a unui preț de utilizare care să 
indice valoarea de piață asociată utilizării 
serviciilor furnizate de un anumit bun, și 
nu cea asociată deținerii respectivului 
bun;

Or. en

Amendamentul 30
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Sara Skyttedal, Tom 
Berendsen

Proiect de aviz
Punctul 1 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1g. solicită Comisiei să analizeze 
modul în care strategia sa de economie 
circulară, împreună cu noua sa strategie 
industrială pentru Europa, (1) ar putea 
contribui la prevenirea și la eliminarea 
generării de deșeuri la nivelul lanțurilor 
valorice și în proiectarea produselor și (2) 
ar putea păstra produsele și materialele în 
uz prin creșterea gradului lor de utilizare 
și de reciclare, precum și prin prelungirea 
duratei lor de viață;

Or. en

Amendamentul 31
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 1 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1h. subliniază că planul de acțiune al 
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Comisiei privind economia circulară 
combină prevenirea generării de deșeuri 
cu reciclarea; subliniază că o economie 
cu adevărat circulară se bazează pe 
ierarhia deșeurilor, în care prevenirea 
generării de deșeuri se diferențiază de 
reciclare și are prioritate față de aceasta; 
subliniază că activitățile din economia 
circulară sunt adesea în contradicție cu 
prevenirea generării de deșeuri, deoarece 
nu există niciun profit în urma evitării 
generării de deșeuri; consideră deci că 
realizarea unei economii cu adevărat 
circulare, capabilă să reducă amprenta 
noastră ecologică, este incompatibilă cu 
existența continuă a unei economii 
capitaliste bazate pe unicul imperativ al 
profitabilității;

Or. en

Amendamentul 32
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Proiect de aviz
Punctul 1 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1h. solicită Comisiei să analizeze 
introducerea unor obiective de reducere a 
deșeurilor pentru fluxurile de deșeuri 
industriale și comerciale, precum și 
modul în care deșeurile industriale și 
comerciale care ajung la depozitele de 
deșeuri ar putea fi reduse, în special prin 
circularitatea materialelor;

Or. en

Amendamentul 33
Manuel Bompard, Marisa Matias

Proiect de aviz
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Punctul 1 i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1i. subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a remodela noțiunea de 
profitabilitate pentru ca întreprinderile să 
își reducă amprenta ecologică și, astfel, să 
contribuie la construirea unei economii 
circulare reale; consideră că profiturile 
întreprinderilor ar trebui să reflecte 
profiturile efectiv disponibile după 
reînnoirea întregului capital financiar, 
natural și uman degradat de activitățile 
corporative; subliniază că niciun capital 
nu ar trebui să fie considerat substituibil 
cu altul, având în vedere insuficiența 
resurselor și ireversibilitatea distrugerii 
unora dintre componentele lor; solicită 
extinderea generalizată a standardelor 
tradiționale de contabilitate financiară la 
capitalul natural și uman, pentru a ține 
seama de deteriorarea anuală a acestora 
și pentru a o integra în conturile 
financiare ale întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 34
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Proiect de aviz
Punctul 1 i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1i. evidențiază că este necesară în 
general o tranziție către o economie 
sustenabilă și mai circulară în ceea ce 
privește aprovizionarea cu produse și 
materiale de construcții și fabricarea 
acestora, precum și în ceea ce privește 
utilizarea lor în lucrările de construcții; 
solicită Comisiei să analizeze includerea 
criteriilor de eficiență și de reutilizare 
atunci când revizuiește 
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Regulamentul (UE) nr. 305/2011;

Or. en

Amendamentul 35
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 1 j (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1j. subliniază potențialul semnificativ 
de complementaritate dintre o strategie 
industrială europeană cu adevărat 
ambițioasă, în special în ceea ce privește 
păstrarea și consolidarea unei baze 
industriale tradiționale puternice, și 
instituirea unei economii circulare 
veritabile; subliniază că, în sectorul 
industrial, s-ar putea reduce semnificativ 
emisiile de gaze cu efect de seră dacă s-ar 
îmbunătăți eficiența materialelor, s-ar 
dezvolta reciclarea și utilizarea produselor 
reciclate și dacă s-ar fabrica bunuri 
durabile cu valoare adăugată ridicată;

Or. en

Amendamentul 36
Manuel Bompard, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 1 k (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1k. îndeamnă Comisia și statele 
membre ca, printr-o planificare 
democratică, ecologică și socială și în 
contextul noii economii circulare, să 
promoveze crearea unei ecologii 
industriale și teritoriale la nivelul UE, și 
anume să adopte o viziune globală asupra 
tuturor componentelor sistemelor 
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industriale, ținând seama de relația dintre 
aceste componente și biosferă; consideră 
că această abordare a ecologiei 
industriale și teritoriale ar trebui să 
urmărească în mod sistematic patru 
principii: valorificarea sistematică a 
deșeurilor, reducerea la minimum a 
pierderilor prin disipare și a evacuărilor, 
dematerializarea produselor și 
decarbonizarea energiei; solicită Comisiei 
și statelor membre să încurajeze 
dezvoltarea parcurilor ecoindustriale pe 
întreg teritoriul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 37
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 1 l (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1l. regretă că aspectului teritorial al 
economiei circulare îi este acordată prea 
puțină atenție în planul de acțiune al 
Comisiei privind economia circulară; 
subliniază că diferitele sectoare ale 
economiei circulare sunt situate pe 
teritorii care au caracteristici specifice, fie 
în ceea ce privește resursele materiale sau 
energetice, fie în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă; consideră că 
ancorarea durabilă în teritorii trebuie să 
fie un element esențial al noii economii 
circulare, pentru a încuraja dezvoltarea 
activităților productive, limitând totodată 
amprenta ecologică a acestora; prin 
urmare, subliniază importanța politicilor 
de amenajare a teritoriului și de 
dezvoltare a infrastructurii; subliniază că 
ancorarea durabilă în teritorii a 
sectoarelor industriale circulare necesită 
instituirea unor servicii publice de înaltă 
calitate în întreaga Uniune în domeniul 
educației, al cercetării, al sănătății și al 
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transporturilor;

Or. en

Amendamentul 38
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 1 m (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1m. reamintește că, în prezent, 
procesele economiei circulare se află la 
marginea modului nostru de producție; 
subliniază că, pentru a fi eficientă, pentru 
a oferi materii prime secundare accesibile 
și de înaltă calitate și pentru a crea locuri 
de muncă sigure și de înaltă calitate în 
Uniune, o economie circulară reală 
trebuie să se bazeze pe procese 
industrializate;

Or. en

Amendamentul 39
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 1 n (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1n. solicită să se introducă și să se 
definească standarde pentru procesele 
industrializate ale economiei circulare 
industrializate; consideră că utilizarea 
acestor standarde ar trebui să fie 
accesibilă în condiții echitabile, 
rezonabile și nediscriminatorii (FRAND), 
astfel încât valoarea rezultată din aceste 
standarde să poată fi distribuită între 
toate sectoarele industriale;

Or. en
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Amendamentul 40
Manuel Bompard, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 1 o (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1o. solicită introducerea unor norme 
obligatorii de proiectare ecologică pentru 
a îmbunătăți capacitatea de reparare, de 
întreținere, de modernizare și de reciclare, 
inclusiv dispoziții privind proiectarea 
produsului și a organizației industriale; 
subliniază că toate piesele și modulele de 
uzură ar trebui să poată fi identificate și 
separate și ar trebui să fie ușor de înlocuit 
la un preț accesibil; subliniază că 
posibilitatea de reparare a unui produs nu 
ar trebui să depășească în niciun caz 10-
15 % din prețul inițial, astfel încât să se 
stimuleze repararea în locul achiziționării 
unui produs nou;

Or. en

Amendamentul 41
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 1 p (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1p. solicită Comisiei să introducă un 
regulament care să definească, pentru 
fiecare categorie de produse industriale 
vândute în Uniune, o perioadă minimă de 
asistență pentru produsele respective; 
consideră că, în această perioadă 
obligatorie de asistență pentru produse, 
producătorul ar trebui să păstreze direct 
sau sub responsabilitatea sa:
(a) un număr suficient de piese de 
schimb, care să acopere cel puțin un 
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număr de ani de consum egal cu perioada 
obligatorie de asistență pentru produse, 
sau, alternativ, specificațiile și 
instrucțiunile de fabricare a unor piese 
noi, inclusiv specificațiile de testare 
pentru asigurarea calității;
(b) pașaportul produsului, cu toate 
informațiile necesare pentru testarea, 
întreținerea, repararea, modernizarea, 
dezmembrarea și reciclarea în condiții de 
siguranță a produsului și a 
componentelor sau a modulelor sale, 
inclusiv a modulelor software;
consideră că, după încheierea acestei 
perioade obligatorii de asistență pentru 
produse, informațiile privind piesele de 
schimb și pașaportul produsului ar trebui 
să fie puse la dispoziția tuturor gratuit și 
într-un format standard;

Or. en

Amendamentul 42
Manuel Bompard, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 1 q (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1q. este alarmat de faptul că, în 
prezent, prețurile bunurilor fabricate din 
materiale prime virgine sunt, în unele 
cazuri, echivalente cu cele ale produselor 
fabricate din materiale reciclate sau chiar 
mai mici; solicită să se permită o 
modulare a cotelor de TVA, în special a 
cotei reduse, pentru a promova activitățile 
economiei circulare care vizează 
consumatorii finali, în special serviciile de 
reparații;

Or. en
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Amendamentul 43
Manuel Bompard, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 1 r (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1r. subliniază complementaritatea 
dintre o economie circulară eficace și 
punerea în aplicare a unui mecanism de 
ajustare la frontieră, care ar crea un preț 
de bază pentru materiile prime primare și 
ar încuraja astfel utilizarea materialelor 
reciclate în industriile grele, cum ar fi cea 
siderurgică;

Or. en

Amendamentul 44
Manuel Bompard, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 1 s (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1s. subliniază că punerea în aplicare a 
unei economii circulare capabile să 
contribuie la decarbonizarea rapidă și 
imediată a industriilor europene necesită 
un cadru legislativ și normativ solid, în 
special fie limitând drastic sau chiar 
interzicând exportul sau depozitarea 
deșeurilor recuperabile, fie reformând 
standardele referitoare la componentele 
materialelor utilizate în industriile din 
aval, cum ar fi construcțiile și industria 
autovehiculelor; solicită introducerea 
unor foi de parcurs pentru 2050, cu 
obiective clare de îmbunătățire a 
circularității pentru industriile și 
materialele cu emisii ridicate de dioxid de 
carbon, cum ar fi plasticul, oțelul și 
cimentul; subliniază că circularitatea în 
industriile grele ar trebui să evite 
fabricarea de noi materiale cu emisii 
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ridicate încorporate, și nu doar să evite 
eliminarea materialelor vechi;

Or. en

Amendamentul 45
Manuel Bompard, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 1 t (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1t. consideră că punerea în aplicare a 
unei economii circulare prezintă un 
potențial semnificativ pentru viitorul 
industriei siderurgice europene; 
subliniază potențialul semnificativ de 
creștere a eficienței materialelor în cazul 
oțelului; solicită creșterea sprijinului 
public pentru dezvoltarea de noi clase de 
oțel care să permită să se utilizeze mai 
puțin oțel pentru a produce aceeași 
cantitate de bunuri, dar fără a reduce 
cerințele de siguranță sau de 
performanță;

Or. en

Amendamentul 46
Manuel Bompard, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 1 u (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1u. insistă asupra necesității de a 
prelungi în mod semnificativ durata de 
viață a produselor pe bază de oțel din 
domeniul aparatelor de uz casnic, al 
produselor din industria autovehiculelor 
și al echipamentelor mecanice și electrice; 
subliniază că o prelungire a duratei de 
viață a acestor produse ar conduce la o 
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reducere semnificativă a producției de oțel 
și, prin urmare, a emisiilor de gaze cu 
efect de seră;

Or. en

Amendamentul 47
Manuel Bompard, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 1 v (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1v. subliniază necesitatea de a crește 
proporția de oțel produs din sectorul 
secundar; subliniază că UE dispune de o 
rezervă substanțială de deșeuri metalice 
care poate fi utilizată în economia 
circulară; subliniază necesitatea de a 
asigura această rezervă, în special prin 
limitarea drastică sau chiar prin 
interzicerea exporturilor de deșeuri 
metalice; subliniază că o mai bună 
utilizare a rezervei de deșeuri metalice ar 
permite să se reducă proporția de minereu 
de fier și de importuri de cocs necesare 
pentru producția din sectorul primar;

Or. en

Amendamentul 48
Manuel Bompard, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 1 w (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1w. subliniază că, pentru a realiza 
circularitatea în sectorul siderurgic, 
trebuie să se creeze mai multe sisteme de 
colectare a produselor la finalul ciclului 
lor de utilizare și să se extindă capacitățile 
acestora; subliniază că ar putea fi redusă 
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crearea de noi deșeuri cu ajutorul unor 
produse semifinite mai apropiate ca 
formă; subliniază necesitatea de a reduce 
pierderile din procesul de retopire, 
limitând amestecarea aliajului înainte de 
topire, pentru a reduce la minimum 
impuritățile;

Or. en

Amendamentul 49
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 1 x (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1x. reamintește că industria 
cimentului este deopotrivă o industrie 
necesară pentru a realiza tranziția 
ecologică și una dintre cele mai mari 
surse industriale de emisii de gaze cu efect 
de seră; subliniază că punerea în aplicare 
a unei economii cu adevărat circulare ar 
putea contribui la decarbonizarea acestei 
industrii;

Or. en

Amendamentul 50
Manuel Bompard, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 1 y (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1y. solicită ca industria cimentului să 
utilizeze în mai mare măsură deșeurile 
produse de alte industrii, în special 
reziduurile de la fabricile de cherestea, 
deșeurile de la abatoare, pneuri, uleiuri, 
solvenți, deșeuri menajere, mase plastice, 
materiale textile și hârtie, în amestecul 
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care asigură căldura necesară pentru 
fabricarea cenușii de vatră; evidențiază și 
complementaritatea puternică dintre 
industria siderurgică și industria 
cimentului, prin substituirea clincherului 
cu deșeuri și cu produse secundare 
provenite din producția oțelului, cum ar fi 
zgura de la furnale; subliniază necesitatea 
de a planifica producția pentru a garanta 
continuitatea aprovizionării cu aceste 
tipuri de deșeuri, prevenind concurența 
dintre industrii pentru accesul la aceste 
resurse, și pentru a perpetua 
interacțiunile dintre fluxurile de deșeuri și 
producția industrială;

Or. en

Amendamentul 51
Manuel Bompard, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 1 z (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1z. subliniază potențialul puternic de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră prin creșterea eficienței materialelor 
în cazul cimentului, în special prin 
optimizarea utilizării betonului; 
subliniază că acesta poate fi realizat 
printr-o proiectare ecologică 
îmbunătățită, construind clădiri mai 
ușoare, utilizând materiale alternative, 
cum ar fi lemnul pentru elemente 
nestructurale, și utilizând în infrastructuri 
materiale compozite pe bază de lemn și 
beton; subliniază și necesitatea de a 
integra aspectele privind deconstrucția și 
modularitatea pentru a reutiliza 
materialele în sectorul construcțiilor;

Or. en
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Amendamentul 52
Manuel Bompard, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 1 aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1aa. subliniază că utilizarea mai intensă 
drept combustibil alternativ a deșeurilor 
provenite din biomasă sau din alte 
industrii ar putea reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră generate de industria 
chimică grea; solicită să se recicleze și să 
se reutilizeze pe scară largă anumite 
produse sau produse secundare ale 
industriei chimice grele, pentru a reduce 
deversările și presiunea asupra 
resurselor; solicită ca hidrocarburile să 
fie înlocuite cu biomasă în procesul de 
fabricare a produselor petrochimice, 
precum și să se acorde prioritate 
industriei chimice grele la aprovizionarea 
cu deșeuri de biomasă; subliniază că 
această utilizare a fluxurilor de deșeuri 
din sectoarele agricol și forestier este mai 
rațională și mai durabilă din punctul de 
vedere al mediului decât utilizarea lor 
pentru producerea de energie electrică în 
producția de biocarburanți;

Or. en

Amendamentul 53
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 1 ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1ab. reamintește că patru lanțuri valorice 
principale sunt responsabile pentru trei 
sferturi din plasticul utilizat în UE: 
ambalajele (40 %), clădirile și 
construcțiile (20 %), automobilele (9 %) și 
produsele electronice (6 %); subliniază că 
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ratele efective de reciclare a plasticului 
sunt foarte scăzute în Uniune; solicită 
măsuri drastice și obligatorii pentru a 
reduce utilizarea plasticului; reamintește 
că multe articole din plastic sunt 
concepute astfel încât fac reciclarea 
dificilă sau imposibilă; solicită Comisiei 
să introducă standarde obligatorii de 
proiectare a produselor astfel încât să se 
prevină contaminarea și să se faciliteze 
dezmembrarea produselor la sfârșitul 
ciclului lor de viață; subliniază 
necesitatea ca Uniunea și statele membre 
să sprijine constituirea unei importante 
industrii a materiilor secundare pentru a 
recicla plasticul;

Or. en

Amendamentul 54
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 1 ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1ac. reamintește că economiile de resurse 
rezultate din circularitate sunt deosebit de 
mari în cazul aluminiului, deoarece 
retopirea aluminiului necesită numai 5 % 
din energia necesară pentru a produce 
aluminiu nou, reducând astfel drastic 
emisiile de CO2; subliniază că, deși rata 
de colectare a aluminiului din construcții 
și din automobile este deja foarte ridicată, 
ratele sunt mult mai scăzute în cazul 
produselor de consum; solicită să se 
introducă și să se generalizeze în întreaga 
Uniune un sistem de depozitare 
suplimentar similar cu cel utilizat pentru 
cutiile de băuturi; solicită să se introducă 
standarde obligatorii de proiectare a 
produselor, pentru a se asigura faptul că, 
la momentul dezmembrării, pot fi separate 
ușor componentele din aluminiu;
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Or. en

Amendamentul 55
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 1 ad (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1ad. subliniază că sectorul construcțiilor 
este un domeniu-cheie de 
complementaritate între economia 
circulară și reducerea emisiilor; solicită 
să se introducă cerințe obligatorii de 
proiectare ecologică pentru a îmbunătăți 
eficiența și capacitatea de reutilizare a 
materialelor de construcție; solicită 
Comisiei să se asigure că sunt utilizate 
standarde și practici armonizate în 
domeniul construcțiilor și să promoveze 
utilizarea betonului reciclat; solicită 
Comisiei să revizuiască Regulamentul 
privind produsele pentru construcții 
pentru a permite să se stabilească 
standarde de mediu specifice produselor 
pentru construcții la nivelul UE; 
subliniază că este nevoie ca produsele din 
fier și din oțel să fie separate atunci când 
clădirile sunt demolate;

Or. en

Amendamentul 56
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 1 ae (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1ae. subliniază beneficiile, încă 
insuficient exploatate, ale înlocuirii 
produselor de unică folosință, în special a 
materialelor plastice, cu produse 
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sustenabile pe termen lung, cum ar fi 
lemnul reciclat; solicită Comisiei și 
statelor membre să promoveze utilizarea 
cea mai eficientă a lemnului în 
conformitate cu principiul utilizării în 
cascadă și să se asigure că materialele 
derivate biologic, inclusiv toate deșeurile 
de lemn, sunt reintroduse în lanțul 
valoric, încurajând proiectarea ecologică, 
crescând obiectivele de reciclare și 
promovând utilizarea materiilor prime 
secundare din lemn pentru produse, 
înainte de eventuala lor incinerare la 
sfârșitul ciclului lor de viață;

Or. en

Amendamentul 57
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 1 af (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1af. este preocupat de impactul social și 
asupra mediului al industriei electrice și 
electronice, care s-a dezvoltat devenind 
unul dintre cele mai mari sectoare 
industriale; îndeamnă Comisia ca, atunci 
când pregătește inițiativa pentru 
circularitate în domeniul electronicii, să 
ia în considerare întreaga durată de viață 
a produsului, inclusiv utilizarea 
materialelor, emisiile de gaze cu efect de 
seră rezultate din utilizarea substanțelor 
chimice de producție, din deșeuri și din 
extracția și producția materialelor;

Or. en

Amendamentul 58
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz



PE658.981v02-00 36/103 AM\1216821RO.docx

RO

Punctul 1 ag (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1ag. solicită statelor membre să 
maximizeze și să promoveze reutilizarea, 
reciclarea și recuperarea materialelor, 
inclusiv în strategiile lor de achiziții 
publice și în proiectele de renovare și de 
construcție finanțate din fonduri publice, 
de exemplu, revizuind obiectivele pentru 
achizițiile publice verzi și integrând 
eficiența energetică, criteriile de mediu și 
criteriile sociale în proiectele de renovare 
a clădirilor;

Or. en

Amendamentul 59
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 1 ah (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1ah. subliniază că este necesar ca 
deșeurile provenite din construcții și din 
demolări să fie gestionate și reduse în 
mod adecvat; observă că ar trebui create 
sisteme de colectare și de preluare și 
instalații de sortare pentru a asigura 
manipularea sigură și corectă a tuturor 
deșeurilor de construcție, precum și 
pentru reciclarea sau reutilizarea 
materialelor de construcții, pentru 
manipularea, eliminarea și înlocuirea în 
condiții de siguranță a substanțelor 
periculoase din fluxurile de deșeuri, cu 
scopul de a proteja sănătatea utilizatorilor 
și a lucrătorilor, precum și mediul; invită 
Comisia să propună măsuri concrete cu 
privire la aceste aspecte ca parte a 
planului de acțiune pentru economia 
circulară și a strategiei pentru un mediu 
construit sustenabil;
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Or. en

Amendamentul 60
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 1 ai (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1ai. invită Comisia să sprijine programele 
de cercetare și dezvoltare (C-D) pentru 
materiale de construcție eficiente și, 
având în vedere situația socială, solicită 
punerea în aplicare a unui sistem de 
încălzire pe bază de energie din surse 
regenerabile, cu costuri scăzute, în zonele 
rurale și în regiunile îndepărtate;

Or. en

Amendamentul 61
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 1 aj (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1aj. solicită Comisiei să aibă în vedere 
introducerea unui pașaport digital al 
produselor, care ar trebui să furnizeze 
informații transparente privind impactul 
social și asupra mediului al produselor, 
inclusiv informații privind durata de viață 
a produselor și disponibilitatea serviciilor 
de reparații și a pieselor de schimb;

Or. en

Amendamentul 62
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

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

2. subliniază că cercetarea în 
domeniul materialelor, proceselor, 
tehnologiilor, produselor și modelelor de 
afaceri circulare inovatoare, precum și în 
ceea ce privește extinderea lor industrială 
și asimilarea lor societală, poate oferi 
întreprinderilor europene un avantaj 
competitiv la nivel mondial; consideră că 
scurtarea, diversificarea și îmbunătățirea 
sustenabilității lanțurilor valorice ar face 
ca ecosistemele industriale europene să fie 
mai rezistente, mai competitive și mai 
profitabile; subliniază și că cercetarea în 
domeniul prevenirii, al reutilizării, al 
refabricării și al reparării a fost limitată, 
dezavantajată și subfinanțată în 
comparație cu cercetarea în domeniul 
reciclării; în acest sens, subliniază 
importanța creșterii semnificative a 
nivelului de prioritate și a finanțării 
cercetării în domeniul prevenirii, al 
reutilizării, al reparării, al modernizării și 
al refabricării produselor, a lanțurilor 
valorice, precum și a modelelor de afaceri 
circulare și a infrastructurilor pentru 
produse;

Or. en

Amendamentul 63
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că cercetarea în 
domeniul materialelor, proceselor, 
tehnologiilor și produselor, precum și în 
ceea ce privește extinderea lor industrială, 

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

poate oferi întreprinderilor europene un 
avantaj competitiv la nivel mondial; 
consideră că scurtarea unor lanțuri valorice 
ar face ca ecosistemele industriale 
europene să fie mai rezistente, mai 
competitive și mai profitabile și ar 
promova autonomia strategică a UE, 
dezvoltând sinergii între sectoare pentru o 
industrie circulară eficientă a UE, care 
sprijină reconstrucția industrială și 
transformarea justă pentru a atinge 
obiectivele de neutralitate climatică;

Or. en

Amendamentul 64
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 65
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 66
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tom Berendsen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

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

2. subliniază că, prin aplicarea unor 
strategii de economie circulară, 
întreprinderile europene ar putea să își 
reducă dependența față de resursele 
naturale limitate și să își acopere riscurile 
împotriva volatilității prețurilor, să scadă 
costurile de producție și să genereze noi 
fluxuri de venituri, oferindu-le astfel un 
avantaj competitiv la nivel mondial și 
consolidând autonomia strategică a UE;

Or. en

Amendamentul 67
Miapetra Kumpula-Natri

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 68
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

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

2. subliniază că cercetarea în 
domeniul materialelor, proceselor, 
tehnologiilor și produselor sustenabile, 
precum și în ceea ce privește extinderea lor 
industrială, poate aduce beneficii 
întreprinderilor europene, precum și 
oamenilor și mediului; consideră că 
scurtarea unor lanțuri valorice ar duce la 
crearea unor ecosisteme industriale 
europene durabile, echitabile și reziliente;

Or. en

Amendamentul 69
Ivars Ijabs, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, 
Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Proiect de aviz
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Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei să orienteze 
activitățile programului Orizont Europa 
către sprijinirea cercetării și inovării 
pentru a crește eficiența proceselor 
industriale, pentru a dezvolta produse, 
procese, tehnologii și servicii inovatoare și 
sustenabile și pentru a găsi soluții 
netehnologice pentru economia circulară, 
în special în domeniul industriilor 
circulare și al soluțiilor circulare bazate 
pe biomasă;

Or. en

Amendamentul 70
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază rolul esențial al 
materialelor pe bază de lemn pentru 
înlocuirea alternativelor bazate pe 
combustibili fosili și a alternativelor cu o 
amprentă de mediu mai mare din industrii 
precum transportul combustibililor, 
construcțiile, industria textilă, industria 
chimică și industria ambalajelor, precum 
și necesitatea de a lua pe deplin în 
considerare efectele benefice pentru climă 
și mediu ale acestei înlocuiri a 
materialelor;

Or. en

Amendamentul 71
Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia
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Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că disponibilitatea 
materiilor prime critice reprezintă o 
chestiune strategică pentru industriile 
europene; afirmă că recuperarea 
materiilor prime valoroase, utilizarea 
materiilor secundare, precum și reciclarea 
și bioeconomia joacă un rol important în 
asigurarea aprovizionării cu materii 
prime a Europei;

Or. en

Amendamentul 72
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că este imperativ ca în 
planul de acțiune privind economia 
circulară să se includă eforturi care să se 
concentreze asupra dezvoltării de 
tehnologii care să permită eliminarea și 
reutilizarea materialelor folosite în 
parcurile eoliene, precum și în parcurile 
fotovoltaice;

Or. en

Amendamentul 73
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)



PE658.981v02-00 44/103 AM\1216821RO.docx

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că prioritățile de 
cercetare în domeniul economiei circulare 
ar trebui să se concentreze în principal 
asupra tehnologiilor neutre din punctul 
de vedere al emisiilor de dioxid de carbon 
și asupra celor cu emisii zero de dioxid de 
carbon;

Or. en

Amendamentul 74
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că produsele 
sustenabile și cu emisii reduse de dioxid 
de carbon ar trebui să devină norma pe 
piața UE și că reducerea utilizării 
resurselor, menținerea valorii în 
economie, prevenirea generării de 
deșeuri, „proiectarea fără deșeuri” și 
beneficiile pentru consumatori ar trebui 
să ghideze noul cadru de politică privind 
produsele sustenabile; subliniază rolul 
specific pe care IMM-urile și 
întreprinderile nou-înființate îl joacă în 
tranziția către o economie circulară;

Or. en

Amendamentul 75
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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2b. solicită Comisiei și statelor 
membre să elaboreze politici de sprijinire 
a cercetării în domeniul materialelor, 
proceselor, tehnologiilor și produselor, 
precum și în domeniul extinderii lor 
industriale, care ar scurta și diversifica 
numărul lanțurilor valorice, ceea ce, în 
schimb, ar face ca ecosistemele 
industriale europene să fie mai reziliente, 
mai competitive și mai profitabile;

Or. en

Amendamentul 76
Miapetra Kumpula-Natri

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază importanța proiectării 
de produse sustenabile ca mijloc de 
îmbunătățire a circularității; salută 
obiectivul Comisiei de a propune o 
inițiativă legislativă privind politica în 
domeniul produselor sustenabile și de a 
extinde Directiva privind proiectarea 
ecologică;

Or. en

Amendamentul 77
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, 
Susana Solís Pérez

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. consideră că obiectivele 
programului Orizont Europa ar trebui să 
includă:
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— dezvoltarea unor inovații revoluționare 
accesibile din punctul de vedere al 
costurilor și implementarea unei 
combinații de tehnologii și procese 
avansate și de soluții inovatoare pentru a 
extrage valoarea maximă din toate 
resursele;
— facilitarea bioeconomiei prin inovare 
bazată pe biomasă, care să includă 
aprovizionarea sustenabilă cu biomasă 
terestră și marină și prelucrarea 
industrială și conversia sa sustenabilă în 
biomateriale și bioproduse;
— promovarea unor soluții ecoinovatoare 
sistemice, a unor noi modele de afaceri, 
piețe și investiții, a infrastructurilor de 
sprijin aferente, a evoluțiilor bazate pe 
inovarea socială în comportamentul 
consumatorilor, precum și a modelelor de 
guvernanță care să stimuleze colaborarea 
între diversele părți interesate de-a lungul 
întregului lanț valoric, pentru a garanta 
faptul că schimbările de sistem 
preconizate aduc rezultate mai bune;

Or. en

Amendamentul 78
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. subliniază că stabilirea unor 
cerințe de calitate și a unor cote de 
reciclare reprezintă condiții prealabile 
importante pentru a institui o piață stabilă 
a maselor plastice reciclate, precum și că 
achizițiile publice verzi pot juca un rol 
important în dezvoltarea acestei piețe;

Or. en
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Amendamentul 79
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Proiect de aviz
Punctul 2 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. recunoaște beneficiile climatice 
esențiale pe care le aduce sectorul 
forestier economiei circulare, prin 
stocarea carbonului în produsele din lemn 
și prin înlocuirea materialelor; subliniază 
că este necesar să se promoveze utilizarea 
lemnului ca material de construcție 
sustenabil, deoarece acesta permite 
tranziția către o economie sustenabilă; 
încurajează Comisia să analizeze diferite 
mecanisme bazate pe piață pentru a 
stimula înlocuirea combustibililor fosili 
cu materii prime regenerabile, care aduc 
beneficii climatice;

Or. en

Amendamentul 80
Ivars Ijabs, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, 
Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Proiect de aviz
Punctul 2 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. subliniază rolul pe care îl joacă 
comunitățile de cunoaștere și inovare din 
cadrul Institutului European de Inovare 
și Tehnologie, prin reunirea unor 
universități, organizații de cercetare și 
întreprinderi, în special IMM-uri, în 
elaborarea unor soluții inovatoare pentru 
economia circulară și a unor inițiative 
privind economia circulară, care ar trebui 
să fie unul dintre instrumentele-cheie 
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pentru atingerea obiectivelor Pactului 
verde european;

Or. en

Amendamentul 81
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța stimulării 
eforturilor de cercetare în domeniul 
reciclării chimice care, împreună cu 
reciclarea organică și mecanică, va 
completa un cadru neutru din punct de 
vedere tehnologic;

eliminat

Or. en

Amendamentul 82
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța stimulării 
eforturilor de cercetare în domeniul 
reciclării chimice care, împreună cu 
reciclarea organică și mecanică, va 
completa un cadru neutru din punct de 
vedere tehnologic;

eliminat

Or. en

Amendamentul 83
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho

Proiect de aviz
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Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța stimulării 
eforturilor de cercetare în domeniul 
reciclării chimice care, împreună cu 
reciclarea organică și mecanică, va 
completa un cadru neutru din punct de 
vedere tehnologic;

3. subliniază importanța stimulării 
eforturilor de cercetare în domeniul 
reciclării chimice care, împreună cu 
reciclarea organică și mecanică, va 
completa un cadru neutru din punct de 
vedere tehnologic; aceste eforturi ar trebui 
să vizeze îmbunătățirea eficienței 
energetice, reducerea emisiilor de GES, 
precum și asigurarea unor produse finale 
necontaminate și tratarea 
corespunzătoare a produselor secundare 
în tehnologiile de reciclare chimică; 
consideră că niciun proces de 
transformare a deșeurilor în energie nu 
poate fi considerat reciclare chimică;

Or. en

Amendamentul 84
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța stimulării 
eforturilor de cercetare în domeniul 
reciclării chimice care, împreună cu 
reciclarea organică și mecanică, va 
completa un cadru neutru din punct de 
vedere tehnologic;

3. subliniază importanța stimulării 
eforturilor de cercetare în domeniul 
reciclării chimice care, împreună cu 
reciclarea organică și mecanică, va 
completa un cadru neutru din punct de 
vedere tehnologic; invită Comisia să 
sprijine eforturile lanțurilor de reciclare 
chimică prin sprijinirea inovării, a 
politicilor armonizate și a unor căi clare 
de valorificare a deșeurilor de plastic care 
sunt în prezent incinerate; 

Or. it

Amendamentul 85
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Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța stimulării 
eforturilor de cercetare în domeniul 
reciclării chimice care, împreună cu 
reciclarea organică și mecanică, va 
completa un cadru neutru din punct de 
vedere tehnologic;

3. subliniază importanța stimulării, de 
asemenea, a eforturilor de cercetare în 
domeniul reciclării chimice de înaltă 
calitate a materialelor, în special cu 
accent pe ameliorarea produselor prin 
reciclare (upcycling), care, împreună cu 
eforturile de introducere pe piață a 
maselor plastice durabile și reutilizabile, 
cu decontaminarea și cu reciclarea 
organică și mecanică, va completa un cadru 
mai sustenabil;

Or. en

Amendamentul 86
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța stimulării 
eforturilor de cercetare în domeniul 
reciclării chimice care, împreună cu 
reciclarea organică și mecanică, va 
completa un cadru neutru din punct de 
vedere tehnologic;

3. subliniază importanța stimulării 
eforturilor de cercetare în domeniul 
reciclării chimice favorabile climei și 
eficiente din punct de vedere energetic, cu 
diverse posibilități de aplicare, care, 
împreună cu reciclarea organică și 
mecanică, va completa un cadru neutru din 
punct de vedere tehnologic;

Or. en

Amendamentul 87
Martin Hojsík, Katalin Cseh
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța stimulării 
eforturilor de cercetare în domeniul 
reciclării chimice care, împreună cu 
reciclarea organică și mecanică, va 
completa un cadru neutru din punct de 
vedere tehnologic;

3. subliniază importanța aprofundării 
cercetării în domeniul reciclării chimice, 
incluzând performanța sa de mediu, în 
completarea reciclării mecanice și 
organice;

Or. en

Amendamentul 88
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază avantajele insuficient 
exploatate pe care le prezintă înlocuirea 
produselor de unică folosință, în special a 
produselor din plastic, cu produse 
sustenabile pe bază de lemn; subliniază că 
utilizarea circulară a produselor pe bază 
de lemn ar trebui crescută și pentru a 
îmbunătăți utilizarea resurselor noastre 
sustenabile, pentru a promova utilizarea 
eficientă a resurselor, pentru a reduce 
deșeurile și pentru a prelungi ciclul de 
viață al carbonului, cu scopul de a 
dezvolta o bioeconomie circulară 
sustenabilă și locală;

Or. en

Amendamentul 89
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión
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Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază rolul educației și al 
schimbării comportamentului atât în 
rândul producătorilor, cât și al 
consumatorilor, în planul de acțiune 
privind economia circulară; atrage 
atenția în special că este important să se 
promoveze modele de consum compatibile 
cu economia circulară, precum și că este 
important să fie sprijinite modele de 
afaceri noi și inovatoare;

Or. en

Amendamentul 90
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea de a 
promova reciclarea de înaltă calitate și de 
a menține circuite de materiale închise 
curate și sustenabile; solicită Comisiei să 
stabilească aceleași cerințe de siguranță 
privind substanțele chimice pentru 
materiile prime virgine și pentru cele 
reciclate, pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile în UE;

Or. en

Amendamentul 91
Martin Hojsík, Katalin Cseh

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

3a. îndeamnă Comisia să propună 
măsuri pentru a asigura transparența și 
trasabilitatea comerțului intra-UE cu 
deșeuri din plastic, inclusiv prin mijloace 
digitale, și un cadru de certificare pentru 
a asigura tratarea acestora în 
conformitate cu principiile economiei 
circulare;

Or. en

Amendamentul 92
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia să armonizeze 
legislația existentă la nivel european 
privind rata de reciclare și conținutul de 
material reciclat; 

Or. it

Amendamentul 93
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. salută intenția Comisiei de a 
propune un obiectiv care să vizeze 
reducerea risipei de alimente; subliniază 
că este necesar să se maximizeze valoarea 
biomasei, inclusiv prin intensificarea 
separării deșeurilor organice și prin 
îmbunătățirea gestionării acestora; 
solicită Comisiei și statelor membre să 
asigure un nivel ridicat de separare a 
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deșeurilor organice și să ofere stimulente 
pentru ca nutrienții proveniți din 
deșeurile organice să ajungă înapoi în 
soluri, să fie utilizați pentru a produce 
energie din surse regenerabile, substanțe 
chimice verzi și alte produse, în cazul în 
care acest lucru este fezabil și benefic 
pentru mediu;

Or. en

Amendamentul 94
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Sara Skyttedal, Tom 
Berendsen

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază, în acest context, 
importanța îmbunătățirii accesului la 
fonduri pentru proiecte de cercetare și 
inovare în domeniul economiei circulare, 
prin consolidarea programului Orizont 
Europa, a politicii de coeziune, a 
programului LIFE, a Fondului pentru 
inovare și a programului InvestEU;

Or. en

Amendamentul 95
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. reiterează faptul că sectorul 
forestier contribuie semnificativ la 
dezvoltarea bioeconomiilor circulare în 
UE; evidențiază că sectorul forestier și 



AM\1216821RO.docx 55/103 PE658.981v02-00

RO

bioeconomia sunt esențiale pentru 
realizarea obiectivelor Pactului verde 
european și a neutralității climatice până 
în 2050; subliniază că, în 2015, 
bioeconomia reprezenta o piață estimată 
la peste 2,3 mii de miliarde EUR, 
asigurând 20 de milioane de locuri de 
muncă și furnizând 8,2 % din totalul 
locurilor de muncă din Uniune; constată 
că fiecare euro investit în cercetare și 
inovare în sectorul bioeconomiei în cadrul 
programului Orizont 2020 va genera o 
valoare adăugată de aproximativ 10 EUR;

Or. en

Amendamentul 96
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. solicită Comisiei Europene să se 
asigure că, înainte de a încuraja noile 
tehnologii de reciclare și de recuperare, se 
evaluează cu atenție, la nivel industrial, 
impactul proceselor și al rezultatelor 
acestor tehnologii asupra sănătății și a 
mediului, garantându-se în același timp 
transparența procedurii de evaluare și a 
concluziilor;

Or. en

Amendamentul 97
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Proiect de aviz
Punctul 3 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. subliniază că statele membre 
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trebuie să renunțe la depozitarea și la 
incinerarea deșeurilor, în conformitate cu 
ierarhia deșeurilor; invită Comisia să 
definească o abordare comună la nivelul 
UE în ceea ce privește gestionarea 
deșeurilor reziduale, care să includă 
codificarea „pretratării” și obiectivele 
tratării biologice;

Or. en

Amendamentul 98
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să își intensifice 
eforturile pentru ca un număr mai mare de 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) să 
se adapteze la economia circulară, 
sprijinindu-le prin sisteme de stimulente și 
instrumente de finanțare adecvate, prin 
consolidarea capacităților și prin asistență 
tehnică, precum și prin reducerea sarcinilor 
administrative și juridice ale acestora;

4. invită Comisia să își intensifice 
eforturile pentru ca un număr mai mare de 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) să 
se adapteze la economia circulară, 
sprijinindu-le prin sisteme de stimulente și 
instrumente de finanțare adecvate, prin 
consolidarea capacităților, prin schimbul 
de bune practici, prin stabilirea unor 
legături între diferiți actori și potențialii 
parteneri de afaceri, inclusiv din 
perspectiva economiei circulare, și prin 
asistență tehnică, precum și prin reducerea 
sarcinilor administrative și juridice ale 
acestora; subliniază că potențialul pe care 
îl oferă economia circulară IMM-urilor 
nu se limitează la creșterea utilizării 
eficiente a resurselor și a fluxurilor de 
resurse circulare, ci include, de 
asemenea, noi modele de afaceri circulare 
care să împiedice în primul rând 
producerea de produse materiale;

Or. en

Amendamentul 99
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Josianne Cutajar

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să își intensifice 
eforturile pentru ca un număr mai mare de 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) să 
se adapteze la economia circulară, 
sprijinindu-le prin sisteme de stimulente și 
instrumente de finanțare adecvate, prin 
consolidarea capacităților și prin asistență 
tehnică, precum și prin reducerea sarcinilor 
administrative și juridice ale acestora;

4. invită Comisia să își intensifice 
eforturile pentru ca un număr mai mare de 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) să 
se adapteze la economia circulară, 
sprijinindu-le prin sisteme de stimulente și 
instrumente de finanțare adecvate, prin 
consolidarea capacităților și prin asistență 
tehnică, precum și prin reducerea sarcinilor 
administrative și juridice ale acestora; 
subliniază că „dreptul la reparare”, astfel 
cum este prevăzut în Comunicarea 
Comisiei intitulată „Un nou Plan de 
acțiune privind economia circulară”, va fi 
benefic pentru consumatori și va stimula 
IMM-urile să intre pe segmentul de piață 
dedicat reparațiilor;

Or. en

Amendamentul 100
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión, Robert Roos

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să își intensifice 
eforturile pentru ca un număr mai mare de 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) să 
se adapteze la economia circulară, 
sprijinindu-le prin sisteme de stimulente și 
instrumente de finanțare adecvate, prin 
consolidarea capacităților și prin asistență 
tehnică, precum și prin reducerea sarcinilor 
administrative și juridice ale acestora;

4. invită Comisia să își intensifice 
eforturile pentru ca un număr mai mare de 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) să 
se adapteze la economia circulară, 
sprijinindu-le prin sisteme de stimulente și 
instrumente de finanțare adecvate, prin 
consolidarea capacităților și prin asistență 
tehnică, precum și prin reducerea sarcinilor 
administrative și juridice ale acestora; 
subliniază că este necesar să se efectueze 
o evaluare a impactului specifică pentru 
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IMM-uri și să se introducă în același timp 
regulamente și directive privind economia 
circulară;

Or. en

Amendamentul 101
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să își intensifice 
eforturile pentru ca un număr mai mare de 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) să 
se adapteze la economia circulară, 
sprijinindu-le prin sisteme de stimulente și 
instrumente de finanțare adecvate, prin 
consolidarea capacităților și prin asistență 
tehnică, precum și prin reducerea sarcinilor 
administrative și juridice ale acestora;

4. invită Comisia să își intensifice 
eforturile pentru ca un număr mai mare de 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) să 
se adapteze la economia circulară, 
sprijinindu-le prin sisteme de stimulente și 
instrumente de finanțare adecvate, prin 
consolidarea capacităților, inclusiv în ceea 
ce privește competențele manageriale, și 
prin asistență tehnică, precum și prin 
reducerea sarcinilor administrative și 
juridice ale acestora;

Or. en

Amendamentul 102
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să își intensifice 
eforturile pentru ca un număr mai mare de 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) să 
se adapteze la economia circulară, 
sprijinindu-le prin sisteme de stimulente și 
instrumente de finanțare adecvate, prin 
consolidarea capacităților și prin asistență 

4. invită Comisia să își intensifice 
eforturile pentru ca un număr mai mare de 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) și 
de microîntreprinderi să se adapteze la 
economia circulară, sprijinindu-le prin 
sisteme de stimulente și instrumente de 
finanțare adecvate, prin consolidarea 
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tehnică, precum și prin reducerea sarcinilor 
administrative și juridice ale acestora;

capacităților și prin asistență tehnică, 
precum și prin reducerea sarcinilor 
administrative și juridice ale acestora;

Or. en

Amendamentul 103
Manuel Bompard, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să își intensifice 
eforturile pentru ca un număr mai mare de 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) să 
se adapteze la economia circulară, 
sprijinindu-le prin sisteme de stimulente și 
instrumente de finanțare adecvate, prin 
consolidarea capacităților și prin asistență 
tehnică, precum și prin reducerea sarcinilor 
administrative și juridice ale acestora;

4. invită Comisia să își intensifice 
eforturile pentru ca un număr mai mare de 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) să 
se adapteze la economia circulară, 
sprijinindu-le prin sisteme de stimulente și 
instrumente de finanțare adecvate, prin 
consolidarea capacităților și prin asistență 
tehnică, precum și prin reducerea sarcinilor 
administrative ale acestora;

Or. en

Amendamentul 104
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. recunoaște că pentru o gamă largă 
de tehnologii de fabricare a bateriilor 
există deja sisteme de colectare și de 
reciclare bazate pe o piață funcțională, 
precum și procese în buclă închisă, în 
conformitate cu principiile economiei 
circulare; solicită, totuși, Comisiei să 
propună cerințe de proiectare ecologică 
pentru baterii, pentru a le îmbunătăți 
potențialul de reciclare prin intermediul 
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proiectării, având în vedere că sectorul 
european transporturilor urmează să fie 
electrificat; este convins că prin 
îmbunătățirea sistemelor de reciclare a 
bateriilor s-ar putea obține o parte 
semnificativă a materiilor prime necesare 
producției circulare de baterii din UE;

Or. en

Amendamentul 105
Pernille Weiss

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește Comisiei poziția 
adoptată de Parlamentul European cu 
privire la „Legea europeană a climei”, 
care sugerează stabilirea la nivelul 
Uniunii a unor „parteneriate în domeniul 
climei” specifice sectorului, care să 
reunească principalele părți interesate (de 
exemplu, cele din sectorul industrial, 
ONG-urile, institutele de cercetare, IMM-
urile, sindicatele și organizațiile 
patronale) și care ar trebui să faciliteze 
schimbul de bune practici privind 
„decarbonizarea întreprinderilor 
pioniere” la nivel european și să acționeze 
ca organism consultativ central al 
Comisiei atunci când se adoptă viitoarele 
sale propuneri legislative în domeniul 
climei;

Or. en

Amendamentul 106
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că punerea în aplicare a 
planului de acțiune pentru economia 
circulară oferă IMM-urilor oportunități 
importante în ceea ce privește ocuparea 
forței de muncă și competitivitatea, ceea 
ce maximizează beneficiile pentru IMM-
urile sustenabile din sectorul 
agroalimentar, textil și al construcțiilor de 
la nivel local, dar oferă și oportunități 
majore de afaceri și de inovare pentru 
IMM-uri, ca răspuns la îmbunătățirea 
standardelor de proiectare ecologică sau 
de creștere a sustenabilității, a 
potențialului de reutilizare și de reparare 
a produselor, incluzând „dreptul la 
reparare”;

Or. en

Amendamentul 107
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, 
Susana Solís Pérez

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază rolul pe care îl joacă 
comunitățile de cunoaștere și inovare din 
cadrul Institutului European de Inovare 
și Tehnologie, prin reunirea unor 
universități, organizații de cercetare și 
întreprinderi, în special IMM-uri, în 
elaborarea unor soluții inovatoare pentru 
economia circulară și a unor inițiative 
privind economia circulară, care ar trebui 
să fie unul dintre instrumentele-cheie 
pentru atingerea obiectivelor Pactului 
verde european;

Or. en
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Amendamentul 108
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. sprijină inițiativa Comisiei 
Europene de a se asigura că comunitățile 
de cunoaștere și inovare ale Institutului 
European de Inovare și Tehnologie vor fi 
mai deschise față de IMM-uri și că le vor 
oferi acestora oportunități mai ample de 
participare la ecosistemul local de inovare 
în beneficiul tranziției digitale și a celei 
verzi;

Or. en

Amendamentul 109
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. este preocupat de faptul că 
clasificarea bateriilor uzate ca deșeuri în 
Directiva privind bateriile, indiferent de 
reutilizare, poate constitui un obstacol în 
calea unei astfel de refolosiri; recunoaște 
că bateriile refolosite nu sunt returnate în 
vederea reciclării și că standardele de 
siguranță nu sunt controlate atunci când 
o baterie este transformată pentru utilizări 
cu alte caracteristici decât cele pentru 
care a fost proiectată inițial; solicită 
Comisiei să aplice responsabilitatea 
producătorului, cu garanții de 
performanță și de siguranță, pentru 
producătorul care reintroduce bateria pe 
piață; solicită Comisiei să clarifice 
schemele de răspundere extinsă a 
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producătorilor aferente bateriilor 
refolosite;

Or. en

Amendamentul 110
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. invită Comisia să elaboreze și să 
promoveze un set de instrumente adresat 
IMM-urilor pentru politici sustenabile la 
nivel de întreprindere, care să includă 
responsabilitatea socială și de mediu a 
întreprinderilor, contabilitatea și 
raportarea sustenabile, precum și 
instrumente pentru punerea în aplicare a 
modelelor de producție și de consum cu 
deșeuri reduse și circulare, a lanțurilor de 
aprovizionare sustenabile și a auditurilor 
energetice;

Or. en

Amendamentul 111
Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită Comisiei să faciliteze 
investițiile în domeniul reciclării 
materiilor prime critice, în special a 
pământurilor rare, prin sprijinirea 
demonstrațiilor organizate la nivelul 
organizațiilor de cercetare și al industriei;

Or. en
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Amendamentul 112
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. invită Comisia ca, în momentul 
revizuirii Directivei privind bateriile, să 
propună obiective ambițioase de colectare 
și de reciclare pentru baterii, bazate pe 
fracțiile esențiale pentru metal; subliniază 
importanța mecanismelor bazate pe piață 
în încurajarea reutilizării materiilor 
prime critice în acest sens; subliniază că 
trebuie promovate în continuare 
cercetarea și inovarea pentru procesele și 
tehnologiile de reciclare în cadrul 
programului Orizont Europa, pentru a 
crește potențialul economiei circulare 
pentru baterii; recunoaște rolul IMM-
urilor în rândul întreprinderilor de 
colectare și reciclare;

Or. en

Amendamentul 113
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. solicită Comisiei și statelor 
membre să instituie un sistem de 
depozitare a bateriilor la nivel european, 
pentru a crește circularitatea și 
sustenabilitatea lanțului valoric al 
bateriilor;

Or. en
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Amendamentul 114
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că tranziția către o 
economie digitală în toate sectoarele poate 
reduce amprenta lor de mediu, stimulând 
în același timp tranziția verde; subliniază 
că sunt totuși necesare măsuri pentru a face 
față costurilor pe termen scurt și mediu ale 
tranzițiilor și pentru ca acestea să fie 
echitabile;

5. constată că tranziția către o 
economie digitală ar putea reduce 
amprenta de mediu a unor sectoare; 
recunoaște totuși cu îngrijorare că 
amprenta de mediu a sectorului digital nu 
este deloc neglijabilă, deoarece acesta este 
responsabil pentru fluxul de deșeuri cu 
cea mai rapidă creștere din lume1a, și 
anume aproximativ 3,8 % din emisiile 
totale de gaze cu efect de seră2a și 0,2 % 
din consumul global de apă3a; subliniază 
că sunt necesare măsuri pentru a asigura 
sustenabilitatea ecologică a soluțiilor 
digitale din perspectiva energiei, a 
mediului și a utilizării resurselor, precum 
și pentru a face față costurilor pe termen 
scurt și mediu ale tranzițiilor și pentru ca 
acestea să fie echitabile;

_________________
1a https://globalewaste.org/news/surge-
global-waste/ 
2a https://www.greenit.fr/environmental-
footprint-of-the-digital-world/
3a https://www.greenit.fr/environmental-
footprint-of-the-digital-world/ 

Or. en

Amendamentul 115
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că tranziția către o 
economie digitală în toate sectoarele poate 
reduce amprenta lor de mediu, stimulând 
în același timp tranziția verde; subliniază 
că sunt totuși necesare măsuri pentru a face 
față costurilor pe termen scurt și mediu ale 
tranzițiilor și pentru ca acestea să fie 
echitabile;

5. consideră că tranziția către o 
economie digitală în toate sectoarele poate 
oferi soluții pentru reducerea amprentei 
de mediu a mai multor sectoare; constată, 
totuși, că tehnologiile digitale în sine 
prezintă riscuri interconectate atât pentru 
oameni, cât și pentru mediu; consideră că 
este imperativ ca digitalizarea Uniunii să 
sprijine tranziția către o economie neutră 
din punct de vedere climatic, nu să o 
împiedice; subliniază că sunt totuși 
necesare măsuri pentru a face față 
costurilor pe termen scurt și mediu ale 
tranzițiilor și pentru ca acestea să fie 
echitabile;

Or. en

Amendamentul 116
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Pascal Arimont, Pilar del Castillo Vera, Pernille Weiss, 
Sara Skyttedal

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că tranziția către o 
economie digitală în toate sectoarele poate 
reduce amprenta lor de mediu, stimulând în 
același timp tranziția verde; subliniază că 
sunt totuși necesare măsuri pentru a face 
față costurilor pe termen scurt și mediu ale 
tranzițiilor și pentru ca acestea să fie 
echitabile;

5. consideră că tranziția către o 
economie digitală în toate sectoarele poate 
reduce amprenta lor de mediu, stimulând în 
același timp tranziția verde; subliniază că 
este important să se creeze stimulente 
pentru internetul obiectelor, întreținerea 
preventivă, servicializarea și sistemele de 
servicii pentru produse, în vederea 
accelerării elaborării unor noi modele de 
afaceri circulare; subliniază că sunt totuși 
necesare măsuri pentru a face față 
costurilor pe termen scurt și mediu ale 
tranzițiilor și pentru ca acestea să fie 
echitabile;

Or. en
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Amendamentul 117
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că tranziția către o 
economie digitală în toate sectoarele poate 
reduce amprenta lor de mediu, stimulând în 
același timp tranziția verde; subliniază că 
sunt totuși necesare măsuri pentru a face 
față costurilor pe termen scurt și mediu ale 
tranzițiilor și pentru ca acestea să fie 
echitabile;

5. consideră că tranziția către o 
economie digitală în toate sectoarele poate 
reduce amprenta lor de mediu, stimulând în 
același timp tranziția verde; subliniază că 
sunt totuși necesare măsuri pentru a face 
față costurilor pe termen scurt și mediu ale 
tranzițiilor și pentru ca acestea să fie 
echitabile și mai favorabile incluziunii; 
subliniază importanța părților interesate, 
inclusiv a reprezentanților societății civile 
și ai comunității;

Or. en

Amendamentul 118
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că tranziția către o 
economie digitală în toate sectoarele poate 
reduce amprenta lor de mediu, stimulând în 
același timp tranziția verde; subliniază că 
sunt totuși necesare măsuri pentru a face 
față costurilor pe termen scurt și mediu ale 
tranzițiilor și pentru ca acestea să fie 
echitabile;

5. consideră că tranziția către o 
economie digitală în toate sectoarele poate 
reduce amprenta lor de mediu, stimulând în 
același timp tranziția verde; subliniază că 
sunt totuși necesare măsuri pentru a face 
față costurilor pe termen scurt și mediu ale 
tranzițiilor, pentru a proteja locurile de 
muncă și ocuparea forței de muncă și 
pentru ca acestea să fie echitabile;

Or. it

Amendamentul 119
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că tranziția către o 
economie digitală în toate sectoarele poate 
reduce amprenta lor de mediu, stimulând în 
același timp tranziția verde; subliniază că 
sunt totuși necesare măsuri pentru a face 
față costurilor pe termen scurt și mediu ale 
tranzițiilor și pentru ca acestea să fie 
echitabile;

5. consideră că digitalizarea în toate 
sectoarele poate reduce amprenta lor de 
mediu, stimulând în același timp tranziția 
verde; subliniază că sunt totuși necesare 
măsuri pentru a face față costurilor pe 
termen scurt și mediu ale tranzițiilor și 
pentru ca acestea să fie echitabile;

Or. en

Amendamentul 120
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să evalueze 
eventualul impact al dezvoltării masive de 
soluții digitale asupra mediului și să 
plaseze cerințele privind eficiența 
energetică și economia circulară în 
centrul dezvoltării tehnologiilor digitale și 
a centrelor de date; solicită Comisiei să 
propună căi concrete pentru ca soluțiile 
digitale să servească tranziției verzi și să 
stabilească o metodologie pentru 
monitorizarea, cuantificarea și reducerea 
impactului tot mai mare al tehnologiilor 
digitale asupra mediului;

Or. en

Amendamentul 121
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri
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Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că sectorul 
construcțiilor se numără printre 
sectoarele cel mai puțin automatizate și 
digitalizate și că, la nivelul Uniunii 
Europene, întreprinderile din cadrul 
acestui sector sunt cele care necesită cele 
mai multe resurse; consideră că utilizarea 
tehnologiilor inovatoare și orientate spre 
viitor pe un șantier de construcții ar 
determina creșterea nivelului de 
digitalizare a sectorului, crescând în 
același timp utilizarea eficientă a 
resurselor. consideră, de asemenea, că 
adoptarea unor soluții digitale în mediul 
construit ar permite îmbunătățirea 
performanței energetice a clădirilor;

Or. en

Amendamentul 122
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. sprijină crearea unor relații 
economice simbiotice, care să permită 
cooperarea între întreprinderi și alte 
instituții cu scopul de a îmbunătăți 
raționalizarea resurselor și gestionarea 
deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 123
Ville Niinistö
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în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. salută obiectivul Comisiei privind 
înființarea unor centre de date foarte 
eficiente din punct de vedere energetic, 
sustenabile și neutre din punct de vedere 
climatic până în 2030; îndeamnă, prin 
urmare, Comisia să prezinte fără 
întârziere măsuri de reglementare și alte 
măsuri necesare corespunzătoare și să 
pună în aplicare instrumente de 
guvernanță și de piață pentru a sprijini 
standardizarea documentelor și pentru a 
asigura transparența în ceea ce privește 
circularitatea, amprenta de mediu și 
amprenta climatică a centrelor de date și 
a rețelelor de comunicații; insistă asupra 
faptului că aceste noi măsuri și 
instrumente ar trebui să promoveze 
eficiența energetică, utilizarea eficientă a 
resurselor, cele mai bune tehnologii 
disponibile pentru răcire și pentru 
utilizarea căldurii reziduale la încălzirea 
centralizată sau la alte aplicații, precum și 
utilizarea energiei din surse regenerabile, 
prin intermediul unor standarde 
obligatorii la nivelul sistemului și al 
componentelor; recomandă ca aceste 
măsuri și instrumente să vizeze, de 
asemenea, atenuarea impactului centrelor 
de date asupra rețelei de energie electrică 
și a amprentei emisiilor de gaze cu efect 
de seră generate de congestia rețelei;

Or. en

Amendamentul 124
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5b. consideră, de asemenea, că 
utilizarea bioproduselor și a sistemelor 
circulare sustenabile în sectorul 
construcțiilor și al renovărilor poate 
contribui la atingerea obiectivelor de 
mediu ale Uniunii prin elaborarea unui 
cadru de reglementare pentru 
recunoașterea eliminării dioxidului de 
carbon, precum și prin elaborarea unor 
norme obligatorii privind achizițiile 
publice verzi care să le permită 
utilizatorilor să aleagă materiale și 
materii prime secundare sustenabile și 
favorabile climei;

Or. en

Amendamentul 125
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. reamintește că principiul 
„eficiența energetică pe primul loc” ar 
trebui să se aplice întotdeauna atunci 
când se evaluează diferite soluții și 
aplicații;

Or. en

Amendamentul 126
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5d. subliniază că este important să se 
stimuleze, achiziționarea de materiale 
reciclabile și utilizarea materiilor prime 
secundare, de asemenea, ca instrumente 
menite să asigure autonomia industrială a 
Uniunii și să mențină locurile de muncă 
în sectorul de producție;

Or. en

Amendamentul 127
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că rolul pozitiv jucat de 
întreprinderile din sectorul economiei 
sociale, care pregătesc terenul pentru 
modelele de economie circulară, ar trebui 
să constituie o sursă de inspirație pentru 
alte întreprinderi și că astfel de bune 
practici ar trebui să devină mai vizibile;

6. consideră că rolul pozitiv jucat de 
întreprinderile din sectorul economiei 
sociale, care pregătesc terenul pentru 
modelele de economie circulară, ar trebui 
să constituie o sursă de inspirație pentru 
alte întreprinderi și că astfel de bune 
practici ar trebui să devină mai vizibile; 
subliniază că întreprinderile din 
economia socială reprezintă doar un 
element în cadrul eforturilor pentru o 
economie circulară sustenabilă din punct 
de vedere financiar, și nu fundamentul 
acestora;

Or. en

Amendamentul 128
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că rolul pozitiv jucat de 
întreprinderile din sectorul economiei 
sociale, care pregătesc terenul pentru 
modelele de economie circulară, ar trebui 
să constituie o sursă de inspirație pentru 
alte întreprinderi și că astfel de bune 
practici ar trebui să devină mai vizibile;

6. consideră că rolul pozitiv jucat de 
întreprinderile din sectorul economiei 
sociale, care pregătesc terenul pentru 
modelele de economie circulară, ar trebui 
să constituie o sursă de inspirație pentru 
alte întreprinderi și că astfel de bune 
practici ar trebui să devină mai vizibile și 
să fie sprijinite prin stimulente specifice;

Or. en

Amendamentul 129
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că rolul pozitiv jucat de 
întreprinderile din sectorul economiei 
sociale, care pregătesc terenul pentru 
modelele de economie circulară, ar trebui 
să constituie o sursă de inspirație pentru 
alte întreprinderi și că astfel de bune 
practici ar trebui să devină mai vizibile;

6. consideră că rolul pozitiv jucat de 
întreprinderile din sectorul economiei 
sociale, care pregătesc terenul pentru 
modelele de economie circulară, ar trebui 
să constituie o sursă de inspirație pentru 
alte întreprinderi și că astfel de bune 
practici ar trebui să devină mai vizibile și 
să fie sprijinite în mod adecvat;

Or. en

Amendamentul 130
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că, la stabilirea 
planului de acțiune pentru economia 
circulară, este imperativ ca Comisia 
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Europeană să creeze stimulente pentru 
producători și pentru consumatori, care 
să includă, printre altele, facilități fiscale, 
precum și scheme de sprijin financiar 
care să acopere costurile schimbărilor din 
cadrul proceselor de producție și al 
evoluțiilor tehnologice; subliniază că este 
important să se asigure accesul larg la 
centrele de competență, unde 
antreprenorii să poată învăța atât formele 
de bază ale proiectării ecologice în sens 
larg, cât și pe cele mai avansate;

Or. en

Amendamentul 131
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei să sprijine o 
tranziție digitală care se bazează pe 
maximizarea valorii datelor și pe 
implementarea soluțiilor digitalizate pentru 
a permite utilizarea sustenabilă a resurselor 
și pentru a menține valoarea produselor și a 
materialelor cât mai mult timp posibil.

7. solicită Comisiei să sprijine o 
tranziție digitală sustenabilă care se 
bazează pe maximizarea valorii datelor, 
asigurând în același timp protecția datelor 
cu caracter personal, și pe implementarea 
soluțiilor digitalizate pentru a permite 
utilizarea eficientă, circulară și sustenabilă 
a resurselor, precum și utilizarea unei 
abordări circulare pentru a menține 
valoarea produselor și a materialelor cât 
mai mult timp posibil, în special prin 
punerea la dispoziție a unor informații 
accesibile cu privire la materiale, la 
conținutul chimic, la toxicitate, la 
performanțele legate de circularitate și la 
amprenta de mediu;

Or. en

Amendamentul 132
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Pascal Arimont, Pilar del Castillo Vera, Pernille Weiss, 
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Sara Skyttedal

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei să sprijine o 
tranziție digitală care se bazează pe 
maximizarea valorii datelor și pe 
implementarea soluțiilor digitalizate pentru 
a permite utilizarea sustenabilă a resurselor 
și pentru a menține valoarea produselor și a 
materialelor cât mai mult timp posibil.

7. solicită Comisiei să sprijine o 
tranziție digitală care se bazează pe 
maximizarea valorii datelor și pe 
implementarea soluțiilor digitalizate pentru 
a permite utilizarea sustenabilă a resurselor 
și pentru a menține valoarea produselor și a 
materialelor cât mai mult timp posibil. 
încurajează introducerea pașapoartelor 
digitale ale produselor, însoțite de 
platforme adecvate pentru colectarea și 
întreținerea datelor în contextul spațiului 
european al datelor;

Or. en

Amendamentul 133
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei să sprijine o 
tranziție digitală care se bazează pe 
maximizarea valorii datelor și pe 
implementarea soluțiilor digitalizate pentru 
a permite utilizarea sustenabilă a resurselor 
și pentru a menține valoarea produselor și a 
materialelor cât mai mult timp posibil.

7. solicită Comisiei să sprijine o 
tranziție digitală care se bazează pe 
maximizarea valorii datelor și pe 
implementarea soluțiilor digitalizate pentru 
a crea piețe sustenabile și sigure pentru 
materiile prime secundare, pentru a 
permite utilizarea sustenabilă a resurselor 
și pentru a menține valoarea produselor și a 
materialelor cât mai mult timp posibil;

Or. en

Amendamentul 134
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei să sprijine o 
tranziție digitală care se bazează pe 
maximizarea valorii datelor și pe 
implementarea soluțiilor digitalizate pentru 
a permite utilizarea sustenabilă a resurselor 
și pentru a menține valoarea produselor și a 
materialelor cât mai mult timp posibil.

7. solicită Comisiei să sprijine o 
tranziție digitală sustenabilă din punctul 
de vedere al mediului, care se bazează pe 
maximizarea valorii datelor și pe 
implementarea soluțiilor digitalizate pentru 
a permite utilizarea circulară, sustenabilă, 
limitată și eficientă a resurselor și pentru a 
menține valoarea produselor și a 
materialelor cât mai mult timp posibil;

Or. en

Amendamentul 135
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei să sprijine o 
tranziție digitală care se bazează pe 
maximizarea valorii datelor și pe 
implementarea soluțiilor digitalizate pentru 
a permite utilizarea sustenabilă a resurselor 
și pentru a menține valoarea produselor și a 
materialelor cât mai mult timp posibil.

7. solicită Comisiei să sprijine o 
tranziție digitală care se bazează pe 
maximizarea valorii datelor și pe 
implementarea soluțiilor digitalizate pentru 
a permite utilizarea sustenabilă a resurselor 
și pentru a menține cât mai mult timp 
posibil valoarea și sustenabilitatea 
produselor și a materialelor, precum și 
potențialul acestora de reutilizare și de 
reparare;

Or. en

Amendamentul 136
Ivars Ijabs, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, 
Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că inteligența artificială 
poate fi un factor care să faciliteze și să 
accelereze tranziția către o economie 
circulară, contribuind la deblocarea 
oportunităților pe care le oferă economia 
circulară, prin îmbunătățirea proiectării, 
prin utilizarea modelelor de afaceri și prin 
optimizarea infrastructurii, stimulând 
dezvoltarea unor produse și a unor 
afaceri circulare complet noi și ajutând 
actorii tradiționali în procesul de tranziție 
pe care trebuie să îl parcurgă pentru a-și 
crește nivelul de circularitate;

Or. en

Amendamentul 137
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază necesitatea de a stimula 
dezvoltarea piețelor-lider și de a introduce 
instrumente scalabile pentru creșterea 
cererii pentru materiale și produse 
industriale sustenabile, în special cu 
cerințe ridicate în ceea ce privește 
cheltuiala de capital; invită Comisia să 
instituie norme, cote și standarde mai 
ambițioase și mai eficace în ceea ce 
privește reducerea emisiilor de GES, 
reciclarea, economiile de resurse și 
energie, reducerea poluării la zero și 
cerințele în materie de economie 
circulară, care să vină în sprijinul 
cadrului de politică privind produsele 
sustenabile; evidențiază revizuirea 
standardelor în materie de achiziții 
publice pentru materialele de bază, cum 
ar fi în sectorul construcțiilor, precum și 
introducerea unor mandate pentru 
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achiziționarea de produse și materiale 
sustenabile destinate marilor consumatori 
din sectorul privat, cote pentru produse și 
materiale neutre din punct de vedere 
climatic, inclusiv oțelul fără emisii de 
carbon și cimentul cu emisii reduse de 
carbon, precum și etichetarea obligatorie 
privind sustenabilitatea și potențialul de 
reparare al produselor și informații 
îmbunătățite pentru consumatori; 

Or. en

Amendamentul 138
Ivars Ijabs, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, 
Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. recunoaște că digitalizarea trebuie 
să joace un rol important în 
îmbunătățirea aplicării principiilor 
economiei circulare. îndeamnă Comisia și 
statele membre să maximizeze și să 
exploateze pe deplin sinergiile dintre 
digitalizare și economia circulară pentru 
a reduce nivelul extracției energointensive 
a materiilor prime și pentru a crește 
reziliența și sustenabilitatea economiei 
UE, printre altele; consideră că 
dezvoltarea timpurie a instrumentelor 
digitale în contextul economiei circulare 
va ajuta UE să devină lider mondial în 
utilizarea soluțiilor digitalizate; consideră 
totodată că Comisia și statele membre ar 
trebui să introducă o evaluare digitală a 
tranziției către o economie circulară și o 
evaluare a sustenabilității tranziției 
digitale, pentru a preveni externalitățile 
negative;

Or. en
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Amendamentul 139
Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că disponibilitatea 
datelor privind produsele, materialele și 
procesele industriale este esențială pentru 
tranziția către o proiectare a produselor 
mai sustenabilă și pentru utilizarea și 
reutilizarea acestora sau pentru 
eliminarea lor; subliniază importanța 
transparentei și a trasabilității lanțurilor 
valorice pentru asigurarea disponibilității 
datelor; consideră că este necesară o 
acțiune rapidă pentru ca aceste date să fie 
disponibile și pentru a permite schimbul și 
reutilizarea acestor date; în acest context, 
sprijină intenția Comisiei de a crea un 
spațiu european comun al datelor pentru 
aplicații inteligente circulare;

Or. en

Amendamentul 140
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. sprijină inițiativa UE privind 
produsele sustenabile ca acțiune majoră 
pentru îmbunătățirea potențialului de 
reciclare a produselor, a durabilității și a 
eficienței acestora și susține includerea 
unei serii mai ample de grupe de produse 
în Directiva privind proiectarea ecologică, 
punând accentul pe produsele fără impact 
energetic; îndeamnă, de asemenea, ca 
pentru materialele și bunurile importate 
din țări terțe să se aplice aceleași cerințe 
ca în cazul produselor din UE;
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Or. en

Amendamentul 141
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. sprijină inițiativa UE privind 
produsele sustenabile ca acțiune majoră 
pentru îmbunătățirea potențialului de 
reciclare a produselor, a durabilității și a 
eficienței acestora și susține includerea 
unei serii mai ample de grupe de produse 
în Directiva privind proiectarea ecologică, 
punând accentul pe produsele fără impact 
energetic; îndeamnă, de asemenea, ca 
pentru materialele și bunurile importate 
din țări terțe să se aplice aceleași cerințe 
ca în cazul produselor din UE;

Or. en

Amendamentul 142
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. sprijină inițiativa UE privind 
produsele sustenabile ca acțiune majoră 
pentru îmbunătățirea potențialului de 
reciclare a produselor, a durabilității și a 
eficienței acestora și susține includerea 
unei serii mai ample de grupe de produse 
în Directiva privind proiectarea ecologică, 
punând accentul pe produsele fără impact 
energetic; îndeamnă, de asemenea, ca 
pentru materialele și bunurile importate 
din țări terțe să se aplice aceleași cerințe 
ca în cazul produselor din UE;
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Or. en

Amendamentul 143
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că este important ca, în 
cadrul programelor de formare în 
domeniul digitalizării, să se stabilească o 
legătură între aspectele digitale și cele 
climatice, de exemplu, prin facilitarea 
monitorizării digitale și, prin urmare, a 
transparenței de-a lungul lanțurilor 
valorice, sau prin crearea unui internet al 
obiectelor care să accelereze economia 
circulară și să contribuie la 
conștientizarea potențialelor economii de 
energie și resurse, inclusiv a sistemului IT 
în sine;

Or. en

Amendamentul 144
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Comisia să investească în 
conectivitate și în infrastructurile digitale, 
promovând soluții care să contribuie la 
reducerea amprentei de carbon și a 
utilizării resurselor și a materialelor 
naturale și care să garanteze 
sustenabilitatea ciclului de viață al 
procesului de producție și prelungirea 
ciclului de viață al produsului;
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Or. en

Amendamentul 145
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Comisia să propună 
interzicerea depozitării deșeurilor, astfel 
cum se întâmplă deja în unele state 
membre, și, în acest context, să analizeze 
posibilitatea interzicerii la nivel global a 
produselor din plastic de unică folosință 
care pot fi evitate și care sunt inutile și să 
promoveze economia circulară la nivel 
mondial;

Or. en

Amendamentul 146
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. este convins că, pentru a consolida 
încrederea consumatorilor în legitimitatea 
mențiunilor „ecologic” și pentru a-i 
proteja pe aceștia împotriva oricărui tip de 
„dezinformare ecologică”, sunt necesare 
informații fiabile și transparente;

Or. en

Amendamentul 147
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. consideră că economia circulară 
combinată cu agenda privind reducerea 
poluării la zero trebuie să se afle în 
centrul economiei Uniunii, acordând 
prioritate prevenirii generării de deșeuri și 
reducerii consumului său de energie și de 
resurse la nivelul sectoarelor industriale 
în ansamblul lor, al produselor, al 
proceselor de producție, al modelelor de 
afaceri și al lanțurilor lor valorice, 
stimulând astfel dematerializarea și 
detoxificarea economiei Uniunii și 
reducând dependența Europei de 
materiile prime principale, stimulând în 
același timp inovarea, crearea unor noi 
piețe, precum și potențialul enorm pentru 
locuri de muncă de calitate noi, sigure, 
plătite echitabil și sustenabile la nivel 
local și în special pentru IMM-uri; 
subliniază sinergiile puternice dintre 
politicile climatice, tranziția justă și 
economia circulară, în special în 
industriile mari consumatoare de energie 
și mari consumatoare de resurse;

Or. en

Amendamentul 148
Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază că este important să se 
întreprindă acțiuni pentru a stimula piața 
internă a UE, prin stabilirea unor criterii 
obligatorii pentru achizițiile publice verzi, 
pentru a încuraja achizițiile de materiale 
reciclabile și utilizarea materiilor prime 
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secundare; solicită Comisiei să evalueze 
măsuri precum acordarea de stimulente 
economice și reducerea impozitelor, 
pentru a recompensa produsele și 
materialele obținute cu emisii scăzute de 
carbon, precum oțelul verde;

Or. en

Amendamentul 149
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. invită Comisia să evalueze 
atributele ecologice ale produselor sau ale 
serviciilor utilizând o metodologie bazată 
pe o evaluare solidă a ciclului de viață, cu 
o abordare care să țină seama de circuitul 
materialelor în natură; solicită Comisiei 
să ia în considerare diferiți indicatori, 
cum ar fi reciclarea produselor aflate la 
sfârșitul ciclului de viață sau conținutul 
reciclat, pentru a evalua ratele de 
reciclare a materialelor și a produselor, 
ținând seama de natura materialului și de 
lanțul valoric al reciclării acestuia;

Or. en

Amendamentul 150
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază că recuperarea termică 
este mai favorabilă climei decât 
depozitarea deșeurilor și că aceasta are 
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un rol dovedit în economia circulară 
europeană, având în vedere producția de 
energie pe baza incinerării deșeurilor 
nereciclabile; solicită, prin urmare, ca 
metoda să fie considerată favorabilă 
climei și cu consum redus de resurse, în 
conformitate cu criteriile științifice și cu 
neutralitatea tehnologică;

Or. en

Amendamentul 151
Miapetra Kumpula-Natri

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. consideră că sugestia Comisiei 
privind elaborarea unor „pașapoarte 
digitale ale produselor” este un pas în 
direcția corectă în ceea ce privește 
utilizarea datelor; subliniază că aceste 
pașapoarte ale produselor ar trebui să 
conțină date în format interoperabil și 
reutilizabil și că informațiile ar trebui să 
fie clare, de încredere și ușor accesibile 
tuturor actorilor de pe piață, indiferent de 
dimensiunea acestora;

Or. en

Amendamentul 152
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază că realizarea unor 
cicluri de materiale curate și sigure 
reprezintă o condiție prealabilă pentru 
crearea unei piețe credibile de materii 
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prime secundare în UE; consideră că 
baza de date SCIP creată de ECHA va 
stimula inovarea în cadrul industriei; 
invită Comisia să extindă domeniul de 
aplicare al bazei de date la toate 
substanțele care prezintă motive de 
îngrijorare;

Or. en

Amendamentul 153
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. solicită Comisiei să investească în 
dezvoltarea unor indicatori-cheie de 
performanță conectați la obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD), pentru a 
realiza un model de afaceri mai sustenabil 
pentru industria europeană; invită, în 
special, Comisia să promoveze și să 
consolideze parteneriatele între diferite 
sectoare industriale și între sectorul 
public și cel privat, punând în aplicare pe 
deplin ODD 17;

Or. en

Amendamentul 154
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază că întreprinderile 
individuale și sectorul trebuie să se 
organizeze pentru a efectua operațiuni de 
întreținere pe termen lung, prin formarea 
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forței de muncă și prin menținerea 
competențelor și a cunoștințelor sale 
privind produsele mai vechi, precum și 
prin stabilirea și menținerea unor stocuri 
de piese de schimb compatibile;

Or. en

Amendamentul 155
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. susține cu fermitate ambiția 
Comisiei UE de a crea o piață UE 
funcțională pentru materiile prime 
secundare; subliniază că este necesar să 
se sprijine utilizarea și reciclarea acestor 
materiale, indiferent de statutul lor 
juridic, și anume deșeuri, materiale 
pentru care a încetat statutul de deșeu sau 
produse secundare;

Or. en

Amendamentul 156
Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. subliniază că tranziția industriei 
europene către un model circular ar putea 
să reducă emisiile industriilor mari 
consumatoare de resurse cu 56 % până în 
2050 și să diminueze impactul asupra 
declinului biodiversității; subliniază, în 
acest context, importanța alinierii 
strategiei industriale pentru Europa și a 
strategiei UE în domeniul bioeconomiei la 
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planul de acțiune pentru economia 
circulară, pentru a asigura schimbarea 
sistemică necesară și tranziția verde; 
subliniază că utilizarea materiilor prime 
sustenabile, cum ar fi materialele 
regenerabile sustenabile, trebuie să se afle 
în centrul planului de acțiune pentru 
economia circulară;

Or. en

Amendamentul 157
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. solicită Comisiei să înregistreze 
progrese în direcția unei integrări 
consolidate a economiei circulare și a 
strategiei industriale pentru a ajuta 
industria să accelereze reducerea la zero a 
emisiilor de gaze cu efect de seră și să 
treacă la o industrie cu capacitate de 
regenerare și cu poluare zero, în special 
luând în considerare stabilirea celor mai 
bune tehnologii disponibile specifice 
pentru eficiența energetică și pentru 
utilizarea eficientă a resurselor, precum și 
prin definirea cerințelor minime de 
performanță pentru materialele și 
produsele intermediare din industriile 
mari consumatoare de energie;

Or. en

Amendamentul 158
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7c. invită Comisia să evalueze 
atributele ecologice ale produselor sau ale 
serviciilor utilizând o metodologie bazată 
pe o evaluare solidă a ciclului de viață, cu 
o abordare care să țină seama de circuitul 
materialelor în natură; solicită Comisiei 
să ia în considerare diferiți indicatori, 
cum ar fi reciclarea produselor aflate la 
sfârșitul ciclului de viață sau conținutul 
reciclat, pentru a evalua ratele de 
reciclare a materialelor și a produselor, 
ținând seama de natura materialului și de 
lanțul valoric al reciclării acestuia;

Or. en

Amendamentul 159
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. sprijină planul privind definirea 
unui test de circularitate, care ar trebui să 
ia în considerare toate performanțele cu 
caracter circular ale produselor, cum ar fi 
durabilitatea, potențialul de reutilizare și 
de reciclare și conținutul reciclat; 
subliniază că, la fel ca obiectivele pentru 
conținutul reciclat, testul de circularitate 
ar trebui să fie specific produsului;

Or. en

Amendamentul 160
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7c. subliniază importanța punerii în 
aplicare a unui program foarte amplu de 
formare și de recalificare pentru toți 
lucrătorii afectați de economia circulară; 
recomandă ca toți lucrătorii din domeniul 
sortării și al reciclării deșeurilor să 
beneficieze de formare în ceea ce privește 
testarea automată a produselor și a 
modulelor industriale;

Or. en

Amendamentul 161
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. consideră că tranziția către 
economia circulară va contribui la 
păstrarea valorii în interiorul UE; invită 
Comisia să propună restricții și măsuri 
suplimentare privind exportul de deșeuri 
către țări terțe, pentru a reduce emisiile pe 
durata vieții produselor și pierderile de 
materiale;

Or. en

Amendamentul 162
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7d. susține planurile Comisiei de a 
elabora propuneri legislative în vederea 
asigurării unui lanț valoric sigur, circular 
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și sustenabil pentru toate bateriile, deși 
normele sunt diferențiate în funcție de 
tipul/utilizarea bateriilor, și se așteaptă ca 
prezenta propunere să includă măsuri cu 
privire la interzicerea bateriilor de unică 
folosință, la proiectarea ecologică, la 
obligațiile de reutilizare și de reciclare, 
incluzând un program de aprovizionare 
responsabilă din punct de vedere social și 
ecologic, și să instituie un sistem de 
preluare pentru a returna sau a revinde 
bateriile vechi produse în Europa; 
subliniază necesitatea de a crea un cluster 
puternic și sustenabil de baterii și de 
stocare în Europa;

Or. en

Amendamentul 163
Miapetra Kumpula-Natri

Proiect de aviz
Punctul 7 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7d. subliniază rolul esențial pe care îl 
joacă consumatorii în tranziția către 
economia circulară și solicită ca aceștia 
să fie mai bine pregătiți să acționeze într-
un mod sustenabil; subliniază importanța 
creșterii gradului de conștientizare și de 
educație a consumatorilor pentru a le 
oferi acestora posibilitatea de a acționa; 
subliniază că informațiile furnizate 
consumatorilor cu privire la reciclarea și 
la repararea produselor trebuie să fie 
standardizate și ușor de înțeles; salută 
obiectivele Comisiei care vizează 
protejarea consumatorilor împotriva 
dezinformării ecologice;

Or. en

Amendamentul 164
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Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Proiect de aviz
Punctul 7 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7d. susține cu fermitate ambiția 
Comisiei UE de a crea o piață UE 
funcțională pentru materiile prime 
secundare, prin identificarea și punerea 
în aplicare a măsurilor în funcție de 
nevoile specifice pentru fiecare material; 
subliniază că este necesar să se sprijine 
utilizarea și reciclarea acestor materiale, 
indiferent de statutul lor juridic, și 
anume, deșeuri, materiale pentru care a 
încetat statutul de deșeu sau produse 
secundare, proprietățile lor finale 
ecologice și tehnice fiind singurii 
parametri care contează;

Or. en

Amendamentul 165
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 7 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7d. subliniază că tranziția către o 
economie cu adevărat circulară trebuie 
negociată cu sindicatele pentru a garanta 
protecția sănătății și a securității 
lucrătorilor; consideră că reprezentanții 
sindicatelor cu răspunderi privind 
securitatea ar trebui să fie aleși pentru a 
verifica dacă sunt respectate 
reglementările privind sănătatea și 
securitatea, precum și condițiile de muncă 
sunt adecvate;

Or. en
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Amendamentul 166
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt

Proiect de aviz
Punctul 7 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7d. subliniază că este important să se 
stimuleze piața internă a UE prin 
intermediul achizițiilor publice verzi, 
pentru a încuraja achizițiile de materiale 
reciclabile și utilizarea materiilor prime 
secundare;

Or. en

Amendamentul 167
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7e. consideră că materialele 
regenerabile obținute pe căi sustenabile 
vor juca un rol important în tranziția 
către o industrie neutră din punct de 
vedere climatic și în economia globală și 
subliniază necesitatea de a stimula 
investițiile în dezvoltarea unei 
bioeconomii sustenabile și circulare, în 
care materialele fabricate cu utilizarea 
unei mari cantități de combustibili fosili 
să fie înlocuite cu materiale regenerabile 
și de origine biologică, care sunt obținute 
pe căi sustenabile și sunt utilizate cât mai 
mult cu putință, de exemplu în domeniul 
construcțiilor, al textilelor, al produselor 
chimice, al ambalajelor, al construcțiilor 
navale și al producerii de energie; 
subliniază că acest lucru va trebui realizat 
cu respectarea limitelor ecologice;

Or. en
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Amendamentul 168
Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Proiect de aviz
Punctul 7 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7e. sprijină planul privind definirea 
unui test de circularitate, care ar trebui să 
ia în considerare toate performanțele cu 
caracter circular ale produselor, cum ar fi 
durabilitatea, potențialul de reutilizare și 
de reciclare și conținutul reciclat; 
subliniază că, la fel ca obiectivele pentru 
conținutul reciclat, testul de circularitate 
ar trebui să fie specific produsului; 
încurajează Comisia să introducă 
obiective specifice pentru produs și 
măsuri pentru conținutul reciclat, după 
caz, precum și pentru potențialul de 
reciclare (circularitate), asigurând în 
același timp performanța și siguranța 
produselor în cauză;

Or. en

Amendamentul 169
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 7 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7e. subliniază că sindicatele trebuie să 
joace un rol în stabilirea alianțelor dintre 
lucrătorii formali și cei informali; 
consideră că astfel de alianțe ar asigura 
condiții de muncă mai bune și mai sigure 
pentru toți lucrătorii din domeniul 
deșeurilor, extinzând, în același timp, 
activitățile economice circulare; solicită 
crearea și generalizarea unor structuri 
care să stabilească legături între 
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autoritățile publice, lucrătorii formali și 
reciclatorii de deșeuri informali;

Or. en

Amendamentul 170
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 7 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7f. subliniază că, deși procesele 
automatizate oferă posibilitatea creării 
unui mediu de lucru mai sigur pentru 
lucrători, modificările condițiilor de 
muncă trebuie negociate cu sindicatele 
pentru a se asigura că automatizarea nu îi 
defavorizează pe așa-numiții lucrători 
necalificați; consideră că procesele 
automatizate ar trebui să servească drept 
bază pentru o reducere considerabilă a 
timpului de lucru pentru toți lucrătorii;

Or. en

Amendamentul 171
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Proiect de aviz
Punctul 7 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7f. susține cu fermitate ambiția 
Comisiei Europene de a consolida 
cooperarea internațională în domeniul 
economiei circulare, deoarece economia 
circulară necesită în mare măsură o 
perspectivă internațională, având în 
vedere că fluxurile de materiale și de 
produse au adesea un caracter global, iar 
întreprinderile europene sunt active pe o 
piață globală;
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Or. en

Amendamentul 172
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7f. invită Comisia să integreze pe 
deplin principiile economiei circulare în 
viitoarele strategii referitoare la valul de 
renovări și la un mediu construit 
sustenabil, precum și la actualizarea 
Directivei privind performanța energetică 
a clădirilor și a Directivei privind energia 
din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 173
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7g. subliniază că este necesar ca 
deșeurile rezultate din activități de 
construcție și din demolări să fie 
gestionate în mod adecvat și reduse; 
constată că îmbunătățirea transparenței și 
a trasabilității deșeurilor rezultate din 
activități de construcție și din demolări 
este necesară pentru a îmbunătăți 
identificarea deșeurilor, pentru a 
consolida încrederea în calitatea și 
siguranța materialelor reutilizate sau 
reciclate, pentru a asigura manipularea 
adecvată și în condiții de siguranță a 
tuturor deșeurilor rezultate din activități 
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de construcție și înlocuirea substanțelor 
periculoase din fluxurile de deșeuri 
pentru a proteja sănătatea utilizatorilor și 
a lucrătorilor, precum și mediul; observă 
că abordarea existentă privind declarația 
de mediu pentru produs trebuie să fie 
extinsă și ar trebui să fie utilizată ca 
factor de evaluare a clădirilor, precum 
cadrul „Level(s)”; invită Comisia să 
propună măsuri concrete cu privire la 
aceste aspecte în cadrul planului de 
acțiune pentru economia circulară și al 
strategiei pentru un mediu construit 
sustenabil;

Or. en

Amendamentul 174
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 7 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7g. subliniază că o economie cu 
adevărat circulară poate fi sustenabilă 
numai dacă se acordă prioritate sănătății 
și securității lucrătorilor implicați în 
aceasta; subliniază că unele activități de 
reciclare, reparare și reutilizare sunt 
activități profesionale cu risc ridicat; 
evidențiază că lipsa unor condiții de 
muncă suficient de sigure pentru lucrători 
pot expune întreaga noastră societate la 
riscuri pentru sănătate și securitate; 
denunță faptul că planul de acțiune 
pentru economia circulară al Comisiei 
ignoră complet riscurile pentru sănătate și 
securitate la care sunt expuși lucrătorii 
care își desfășoară activitatea în cadrul 
economiei circulare; își exprimă profunda 
îngrijorare cu privire la faptul că politicile 
și practicile economiei circulare ar putea 
fi elaborate fără a se realiza o evaluare a 
riscurilor care să țină seama de sănătatea 
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lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 175
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 7 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7h. reamintește că majoritatea 
deșeurilor provin din sectorul 
construcțiilor, care a contribuit cu peste 
36 % la cantitatea totală de deșeuri din 
UE în 2016; subliniază că lucrătorii din 
domeniul construcțiilor și al demolărilor 
riscă să se expună unor materiale 
periculoase, cum ar fi gudronul, deșeurile 
radioactive, plumbul și componentele 
electrice care conțin mercur; subliniază 
că praful excesiv din instalațiile de 
reciclare a deșeurilor rezultate din 
activități de construcție și din demolări 
reprezintă motive reale de îngrijorare 
pentru sănătatea și securitatea 
lucrătorilor; solicită ca angajamentele 
politice voluntare prezentate în Protocolul 
UE de gestionare a deșeurilor din 
construcții și demolări să devină 
obligatorii pentru o mai bună protecție a 
lucrătorilor; subliniază că este necesar să 
se realizeze evaluări adecvate ale 
riscurilor și consultări cu sindicatele 
relevante pentru a se asigura că Uniunea 
își consolidează capacitatea de reciclare a 
deșeurilor rezultate din activități de 
construcție și din demolări într-un mod 
care protejează lucrătorii și mediul;

Or. en

Amendamentul 176
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga
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Proiect de aviz
Punctul 7 i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7i. consideră că readucerea serviciilor 
de colectare a deșeurilor în competența 
autorităților locale este cea mai bună 
modalitate de a asigura un nivel decent al 
sănătății și securității lucrătorilor și faptul 
că acestea sunt respectate, precum și 
faptul că lucrătorii sunt remunerați în 
mod echitabil; solicită, așadar, 
readucerea acestor activități în 
competența autorităților locale în întreaga 
UE și, în general, consolidarea serviciilor 
publice și a proprietății publice, 
gestionarea activităților economiei 
circulare și controlul democratic al 
acestora;

Or. en

Amendamentul 177
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 7 j (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7j. reamintește că speranța de viață a 
lucrătorilor din domeniul salubrității și al 
tratării apelor reziduale este considerabil 
mai mică decât cea a populației generale, 
din cauza expunerii cu risc ridicat la 
agenți biologici periculoși; subliniază că 
pandemia de COVID-19 a amplificat 
amenințările la adresa sănătății și 
securității lucrătorilor din domeniul 
salubrității; solicită ca lucrătorii din 
domeniul salubrității să primească în mod 
sistematic echipamente de protecție 
personală adecvate; solicită efectuarea 
unor evaluări adecvate ale riscurilor, în 
consultare cu sindicatele relevante, pentru 
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a se asigura că sănătatea lucrătorilor din 
domeniul tratării apelor reziduale este 
protejată, în special în contextul 
pandemiei de COVID-19; îndeamnă 
statele membre să recunoască condițiile 
grele pe care le implică aceste locuri de 
muncă și să instituie sau să mențină 
scheme de pensionare anticipată pentru 
acești lucrători; subliniază că lucrătorii 
din aceste sectoare ar trebui să 
beneficieze, la pensie, de asistență socială 
și medicală adaptată nevoilor lor;

Or. en

Amendamentul 178
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 7 k (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7k. subliniază că deșeurile de 
echipamente electrice și electronice 
(DEEE) reprezintă unul dintre fluxurile 
de deșeuri cu cea mai rapidă creștere din 
Uniune; reamintește că se estimează că în 
prezent se reciclează mai puțin de 40 % 
dintre deșeurile de echipamente electrice 
și electronice din Uniune; subliniază că 
riscurile pentru sănătate și siguranță ale 
DEEE sunt semnificative, întrucât acestea 
conțin un amestec complex de materiale 
cu conținut periculos; subliniază, prin 
urmare, că repararea și reciclarea 
produselor electronice expun lucrătorii la 
materiale toxice și radioactive; solicită ca 
lucrătorii din acest sector să primească 
echipamente de protecție individuală 
adecvate; solicită extinderea dreptului de 
a primi echipamente de protecție 
personală adecvate la economia circulară 
informală;

Or. en
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Amendamentul 179
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 7 l (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7l. reamintește că exportul de DEEE 
către țări care nu fac parte din OCDE și 
către țări din afara UE este ilegal; 
subliniază că, potrivit unui studiu realizat 
de Universitatea Națiunilor Unite, până la 
90 % din deșeurile de echipamente 
electrice și electronice generate la nivel 
mondial au fost comercializate sau 
aruncate în mod ilegal, având în vedere 
că mii de tone de deșeuri de echipamente 
electrice și electronice sunt declarate în 
mod fals drept bunuri de ocazie; 
reamintește că se estimează că în fiecare 
an se exportă 352 474 de tone metrice de 
deșeuri de echipamente electrice și 
electronice din statele UE către țări din 
sudul global, în care reglementările în 
domeniul social, al sănătății și al 
securității nu sunt atât de stricte precum 
cele aplicate în Uniune; condamnă 
această practică ilegală și scandaloasă; 
solicită armonizarea definiției deșeurilor 
în Uniune și unificarea eforturilor în 
domeniul supravegherii pieței pentru a 
evita astfel de exporturi ilegale de deșeuri; 
solicită Comisiei să introducă o procedură 
de diligență necesară pentru 
întreprinderile din UE care exportă 
produse de ocazie și deșeuri, pentru a se 
asigura că acestea respectă, de-a lungul 
întregului lor lanț valoric, standarde de 
mediu și sociale echivalente cu cele 
existente în Uniune;

Or. en

Amendamentul 180
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Manuel Bompard, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 7 m (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7m. reamintește că, deși sunt 
promovate adesea ca sisteme de 
valorificare energetică a deșeurilor 
„favorabile mediului”, acestea nu 
constituie o soluție sustenabilă pe termen 
lung, deoarece sfârșesc adesea prin a 
descuraja prevenirea generării de deșeuri 
și reciclarea acestora; subliniază că 
sistemele de valorificare energetică a 
deșeurilor produc în continuare deșeuri 
și, în special, reziduuri care sunt 
periculoase și care implică riscuri pentru 
lucrători și pentru mediu; subliniază că 
incinerarea anumitor produse, cum ar fi 
materialele plastice, accentuează, de 
asemenea, emisiile de CO2 și poluarea 
aerului; solicită reducerea drastică a 
sistemelor de valorificare energetică a 
deșeurilor și excluderea acestora din 
cadrul economiei circulare;

Or. en

Amendamentul 181
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 7 n (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7n. denunță crearea monopolurilor 
private și sistematizarea continuă a 
serviciilor publice de energie, apă și 
deșeuri, astfel cum a ilustrat recent oferta 
publică de cumpărare lansată de Veolia 
pentru compania Suez; solicită revenirea 
colectării și tratării deșeurilor în cadrul 
gestionării publice.
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Or. en


