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Amendamentul 1
Johan Van Overtveldt

Proiect de aviz
Considerentul -A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-A. întrucât, într-o economie cu circuit 
închis, valoarea maximă a materiilor 
prime și a produselor se menține 
constantă pe tot lanțul de distribuție, 
accentul punându-se pe sursele 
regenerabile de energie;

Or. nl

Amendamentul 2
Johan Van Overtveldt

Proiect de aviz
Considerentul -A a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-Aa. întrucât peste jumătate din emisiile 
de gaze cu efect de seră sunt legate de 
extracția și utilizarea materiilor prime;

Or. nl

Amendamentul 3
Johan Van Overtveldt

Proiect de aviz
Considerentul -A b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-Ab. întrucât reducerea cantității de 
materii prime și mărfuri utilizate și 
creșterea gradului de reciclare oferă 
ocazia de a ne proteja prosperitatea și de a 
ne susține economia fără a sacrifica 
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confortul;

Or. nl

Amendamentul 4
Johan Van Overtveldt

Proiect de aviz
Considerentul -A c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-Ac. întrucât un studiu recent realizat 
de Vlaanderen Circulair și VITO arată că 
întreprinderile circulare au o performanță 
mai bună în contextul crizei epidemiei de 
coronavirus și rezistă mai bine la situațiile 
de criză1a;
1a https://vlaanderen-
circulair.be/nl/veerkracht 

Or. nl

Amendamentul 5
Johan Van Overtveldt

Proiect de aviz
Considerentul -A d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-Ad. întrucât economia circulară joacă 
un rol important în atingerea obiectivelor 
climatice, extinzându-se și la mobilitate; 
întrucât, cu toate acestea, un studiu 
recent a ajuns la concluzia că acordurile 
actuale privind mobilitatea se aplică 
transportului de materiale, mai degrabă 
decât transportului de persoane, și că, de 
fapt, continuă să funcționeze pe o bază 
liniară, întrucât în prezent nu există nicio 
politică reală privind mobilitatea 
circulară2a;
2a https://ce-center.vlaanderen-
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circulair.be/nl/publicaties/publicatie-2/10-
circular-economy-indicators-for-person-
mobility-and-transport

Or. nl

Amendamentul 6
Johan Van Overtveldt

Proiect de aviz
Considerentul -A e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-Ae. întrucât colectarea de date 
calitative are o mare importanță pentru a 
putea monitoriza și evalua cum se cuvine 
politicile urmate;

Or. nl

Amendamentul 7
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât sectorul transporturilor 
prezintă un potențial ridicat pentru 
îmbunătățirea eficienței de utilizare a 
resurselor și întrucât o parte tot mai mare 
din bunurile transportate sunt ambalate în 
materiale de unică folosință,

A. întrucât sectoarele transporturilor 
și logisticii și lanțurile lor de 
aprovizionare prezintă un potențial ridicat 
pentru îmbunătățirea eficienței de utilizare 
a resurselor și întrucât o parte tot mai mare 
din bunurile transportate sunt ambalate în 
materiale de unică folosință,

Or. en

Amendamentul 8
Maria Grapini

Proiect de aviz
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Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât sectorul transporturilor 
prezintă un potențial ridicat pentru 
îmbunătățirea eficienței de utilizare a 
resurselor și întrucât o parte tot mai mare 
din bunurile transportate sunt ambalate în 
materiale de unică folosință,

A. întrucât sectorul transporturilor și 
turismului prezintă un potențial ridicat 
pentru îmbunătățirea eficienței de utilizare 
a resurselor și întrucât o parte tot mai mare 
din bunurile transportate și cele folosite în 
acțiuni turistice sunt ambalate în materiale 
de unică folosință,

Or. ro

Amendamentul 9
Johan Van Overtveldt

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât sectorul transporturilor 
prezintă un potențial ridicat pentru 
îmbunătățirea eficienței de utilizare a 
resurselor și întrucât o parte tot mai mare 
din bunurile transportate sunt ambalate 
în materiale de unică folosință,

A. întrucât sectorul transporturilor are 
un potențial ridicat de îmbunătățire a 
utilizării eficiente a resurselor, în primul 
rând prin optimizarea lanțului logistic;

Or. nl

Amendamentul 10
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Considerentul A a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât în Cartea sa albă în 
domeniul transporturilor1a din 2011, 
Comisia a stabilit obiectivul ambițios de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră 
generate de transporturi cu cel puțin 60 % 
până în 2050, comparativ cu nivelurile 
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din 1990, și cu 20 % până în 2030, 
comparativ cu nivelurile din 2008; 
întrucât va fi nevoie de o reducere de 
peste 60% pentru a atinge obiectivele 
Acordului de la Paris1b;
_________________
1a Cartea albă intitulată „Foaie de 
parcurs pentru un spațiu european unic 
al transporturilor – Către un sistem de 
transport competitiv și eficient din punct 
de vedere al resurselor”
1b SOER 2020, capitolul 13.5.3, p. 311

Or. en

Amendamentul 11
Benoît Lutgen

Proiect de aviz
Considerentul A a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât planurile de redresare și 
de reziliență ar trebui să sprijine tranziția 
către economia circulară, inclusiv în 
domeniul transporturilor;

Or. fr

Amendamentul 12
Johan Van Overtveldt

Proiect de aviz
Considerentul A a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât volumul mărfurilor 
transportate în ambalaje de unică 
folosință este în creștere;

Or. nl
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Amendamentul 13
Benoît Lutgen

Proiect de aviz
Considerentul A b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât optimizarea lanțurilor 
valorice, atât la nivel de segmentare, cât 
și la nivel geografic, ar putea reduce 
nevoia de servicii de transport;

Or. fr

Amendamentul 14
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Considerentul A b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât, în 2017, emisiile generate 
de transporturi (inclusiv de aviația 
internațională, dar excluzând transportul 
maritim internațional) au fost cu 28 % 
peste nivelurile din 19902a;
_________________
2a AEM, „Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din transporturi în Europa”, p. 
4.

Or. en

Amendamentul 15
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Considerentul A c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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Ac. întrucât, în prezent, în legislația 
UE nu există niciun obiectiv specific și 
obligatoriu de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră pentru sectorul 
transporturilor în ansamblu, în pofida 
faptului că acest sector este esențial 
pentru realizarea obiectivelor UE în 
materie de decarbonizare3a;
_________________
3a SOER 2020, capitolul 13.5.1, p. 310.

Or. en

Amendamentul 16
Benoît Lutgen

Proiect de aviz
Considerentul A c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât optimizarea utilizării 
resurselor de către întregul lanț logistic 
este vitală pentru a finaliza economia 
circulară și întrucât este important să se 
prevină călătoriile fără încărcătură, în 
special prin îmbunătățirea combinației 
dintre logistica distribuției și logistica 
inversă, inclusiv prin dezvoltarea unor 
soluții digitale și IA;

Or. fr

Amendamentul 17
Benoît Lutgen

Proiect de aviz
Considerentul A d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ad. întrucât dezvoltarea unor motoare 
alternative, în special electrice și cu 
hidrogen, și dezvoltarea tehnologiilor 
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informației în sectorul transporturilor vor 
crește nevoia de materii prime rare sau 
inexistente în Europa;

Or. fr

Amendamentul 18
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Søren 
Gade

Proiect de aviz
Considerentul A a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât încorporarea principiilor 
economiei circulare și ale proiectării 
ecologice în produsele și serviciile 
turistice va îmbunătăți calitatea 
experienței în turism, va reduce impactul 
asupra mediului și va promova formarea 
și disponibilitatea consumatorilor de a 
evalua criteriile de durabilitate atunci 
când selectează un produs sau un 
serviciu;

Or. en

Amendamentul 19
Benoît Lutgen

Proiect de aviz
Considerentul A e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ae. întrucât industria turismului ar 
trebui să își mărească gradul de implicare 
în obiectivele economiei circulare, 
luându-și un angajament mai ferm în 
direcția sustenabilității;

Or. fr
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Amendamentul 20
Johan Van Overtveldt

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. apreciază noul Plan de acțiune al 
Comisiei pentru economia circulară 
(COM(2020)0098) și, în special, faptul că 
pune un accent special pe baterii și 
vehicule;

Or. nl

Amendamentul 21
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. subliniază că economia circulară 
oferă oportunități importante pentru 
sectorul mobilității, cum ar fi inițiativele 
din economia colaborativă, vehiculele 
electrice, reutilizarea componentelor, 
progresele pentru multimodalitate cu 
mijloace de transport durabile, precum și 
optimizarea logisticii;

Or. en

Amendamentul 22
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Proiect de aviz
Punctul -1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. subliniază faptul că redefinirea 
proceselor logistice pentru o gestionare 
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eficientă și durabilă a fluxurilor de 
materiale, componente și produse va fi 
esențială în următorii ani pentru a 
accelera tranziția societății către un model 
de economie circulară;

Or. en

Amendamentul 23
Johan Van Overtveldt

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că, în ceea ce privește 
transportul de bunuri și ambalajele 
pentru acestea, amprenta de carbon și cea 
legată de utilizarea resurselor pot fi 
reduse dacă se adoptă economia circulară;

1. subliniază că amprenta de carbon 
și consumul de resurse generate de 
mobilitate ar putea fi reduse dacă s-ar 
adopta o abordare bazată pe economia 
circulară și în acest domeniu;

Or. nl

Amendamentul 24
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că, în ceea ce privește 
transportul de bunuri și ambalajele 
pentru acestea, amprenta de carbon și cea 
legată de utilizarea resurselor pot fi 
reduse dacă se adoptă economia 
circulară;

1. subliniază că amprenta de carbon 
și consumul de resurse ale bunurilor 
legate de transport și ambalaje ar putea fi 
reduse printr-o abordare bazată pe 
economia circulară, promovând, 
îndeosebi, optimizarea și standardizarea 
ambalajelor pentru a crește coeficientul 
de umplere al vehiculelor;

Or. fr
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Amendamentul 25
Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, 
Alessandra Moretti

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că, în ceea ce privește 
transportul de bunuri și ambalajele pentru 
acestea, amprenta de carbon și cea legată 
de utilizarea resurselor pot fi reduse dacă 
se adoptă economia circulară;

1. subliniază că, în ceea ce privește 
transportul de bunuri și ambalajele pentru 
acestea, amprenta de carbon și cea legată 
de utilizarea resurselor pot fi reduse dacă 
se adoptă economia circulară, reducând în 
același timp la minimum producția de 
deșeuri și utilizarea materiilor prime 
virgine;

Or. en

Amendamentul 26
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Søren 
Gade

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea de a 
promova proiectarea ecologică a 
produselor și serviciilor de transport; 
subliniază că ar trebui elaborată o 
strategie europeană pentru a promova 
tehnologiile de monitorizare integrate în 
bunuri și vehicule, cu scopul de a 
îmbunătăți informațiile disponibile și de 
a le aplica în acțiunile de proiectare, 
prognoză privind durata de viață, 
extinderea ciclului de utilizare, eficiența 
reciclării și planificarea și extinderea 
ciclurilor de utilizare;

Or. en
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Amendamentul 27
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită Comisia să pună sectorul 
transporturilor în centrul inițiativelor sale 
privind economia circulară și să 
intensifice eforturile de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate 
de transporturi, în vederea atingerii 
obiectivelor proclamate în Cartea albă din 
2011 și în Acordul de la Paris;

Or. en

Amendamentul 28
Benoît Lutgen

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că transportul 
multimodal este important pentru 
economia circulară și că, prin urmare, 
este, de asemenea, important să se 
găsească combinația adecvată de moduri 
de transport, dând întâietate celor care 
folosesc cele mai puține resurse;

Or. fr

Amendamentul 29
Johan Van Overtveldt

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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1a. așteaptă cu viu interes strategia 
europeană cuprinzătoare anunțată pentru 
o mobilitate durabilă și inteligentă;

Or. nl

Amendamentul 30
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază necesitatea de a decupla 
creșterea PIB-ului de creșterea emisiilor 
generate de transporturi și de creșterea 
consumului de resurse, astfel cum 
prevede Comisia în Cartea sa albă din 
2001 privind politica europeană în 
domeniul transporturilor, în special prin 
trecerea de la transportul rutier la cel 
feroviar, la transportul pe apă și la 
transportul public de călători;

Or. en

Amendamentul 31
Johan Van Overtveldt

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază importanța achizițiilor 
circulare și exemplul care se poate da în 
acest sens la toate nivelurile de 
guvernare;

Or. nl

Amendamentul 32
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Johan Van Overtveldt

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. este convins că inovarea este 
esențială pentru o tranziție mai rapidă 
către o economie circulară și, în 
consecință, consideră binevenită atenția 
de care se bucură inovarea în 
comunicare;

Or. nl

Amendamentul 33
Johan Van Overtveldt

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. îi încurajează activ pe producători 
să se folosească de identitatea de marcă și 
de influența pe care o au pe piață pentru a 
promova un consum sustenabil și 
circular;

Or. nl

Amendamentul 34
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Uniunea să majoreze cota 
energiei din surse regenerabile utilizată în 
sectorul transporturilor;

2. invită Uniunea să majoreze cota 
energiei din surse regenerabile utilizată în 
sectorul transporturilor, care a reprezentat 
7,2 % în 2017, rămânând cu mult sub 
obiectivul de 10 % stabilit pentru 2020 în 
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cadrul Directivei 2009/28/CE, cu scopul 
de a atinge cel puțin obiectivul de 14 % 
stabilit pentru 2030 în cadrul Directivei 
(UE) 2018/2001; să accelereze 
răspândirea vehiculelor electrice cu 
baterii; subliniază că nivelurile-țintă de 
emisii de CO2 aferente autoturismelor au 
potențialul de a influența răspândirea 
vehiculelor electrice4a;

_________________
4a Estimările arată că, până în 2030, 
vehiculele electrice cu baterii ar putea 
reprezenta între 3,9 % și 13 % din 
automobilele noi înmatriculate, în funcție 
de obiectivele respective. AEM, 
„Vehiculele electrice din perspectiva 
ciclului de viață și a economiei circulare”, 
2018, p. 11.

Or. en

Amendamentul 35
Benoît Lutgen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Uniunea să majoreze cota 
energiei din surse regenerabile utilizată în 
sectorul transporturilor;

2. invită Uniunea să mărească 
ponderea energiilor regenerabile în 
diferitele moduri de transport, veghind 
mai ales la transpunerea Directivei (UE) 
2018/2001 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 11 decembrie 2018 privind 
promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile în statele membre;

Or. fr

Amendamentul 36
Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, 
Alessandra Moretti
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Uniunea să majoreze cota 
energiei din surse regenerabile utilizată în 
sectorul transporturilor;

2. invită Uniunea să majoreze cota 
energiei din surse regenerabile utilizată în 
sectorul transporturilor, cu scopul de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră și 
de a sprijini crearea de noi locuri de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 37
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Uniunea să majoreze cota 
energiei din surse regenerabile utilizată în 
sectorul transporturilor;

2. invită Uniunea să mărească 
ponderea energiilor regenerabile în 
transporturi și să investească masiv în 
cercetarea științifică privind energiile 
verzi, fără emisii de dioxid de carbon;

Or. fr

Amendamentul 38
Roman Haider

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Uniunea să majoreze cota 
energiei din surse regenerabile utilizată în 
sectorul transporturilor;

2. invită Uniunea să creeze stimulente 
pentru a majora ponderea energiei din 
surse regenerabile utilizată în sectorul 
transporturilor;

Or. de
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Amendamentul 39
Benoît Lutgen

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia să analizeze 
efectele negative ale combustibililor 
alternativi, în special pentru utilizarea 
terenurilor, pentru a împiedica 
producerea de combustibili alternativi în 
detrimentul culturilor alimentare; invită 
Comisia să impună o limită ca să se evite 
distanțele prea lungi între locurile unde se 
produc materiile prime și locurile unde se 
produc combustibilii alternativi;

Or. fr

Amendamentul 40
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei să adopte măsuri 
suplimentare pentru a se trece la un mix 
energetic cu emisii de carbon mai scăzute 
în UE, având în vedere că emisiile pe 
durata ciclului de viață ale vehiculelor 
electrice cu baterii încărcate cu energie 
electrică generată de centralele eoliene ar 
putea fi cu aproape 90 % mai scăzute 
decât emisiile unui vehicul cu motor cu 
ardere internă echivalent5a;
_________________
5a AEM, „Vehiculele electrice din 
perspectiva ciclului de viață și a 
economiei circulare”, 2018, p. 7.
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Or. en

Amendamentul 41
Johan Van Overtveldt

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să internalizeze 
costurile externe aferente transportului și 
să înființeze sisteme de certificare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră;

3. îndeamnă Comisia să examineze 
diferitele modalități de internalizare a 
costurilor externe ale transporturilor;

Or. nl

Amendamentul 42
Benoît Lutgen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să internalizeze 
costurile externe aferente transportului și să 
înființeze sisteme de certificare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră;

3. îndeamnă Comisia să finalizeze, 
într-o directivă, studiile existente despre 
costurile externe aferente transportului și 
să introducă sisteme de certificare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră;

Or. fr

Amendamentul 43
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să internalizeze 
costurile externe aferente transportului și să 
înființeze sisteme de certificare a emisiilor 

3. îndeamnă Comisia să internalizeze 
costurile externe aferente transportului, să 
sensibilizeze utilizatorii transporturilor și 
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de gaze cu efect de seră; să promoveze soluții de transport mai 
curate, prin stabilirea unor sisteme de 
certificare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră și a unor standarde comune la nivelul 
UE pentru a estima amprenta de carbon a 
fiecărui transport de pasageri și de marfă; 
subliniază faptul că emisiile de gaze cu 
efect de seră generate de transportul de 
bunuri intermediare în lanțul de producție 
trebuie incluse în sistemele de certificare 
și îndeamnă Uniunea să ia măsuri pentru 
ca lanțurile de producție să consume mai 
puține servicii de transport;

Or. en

Amendamentul 44
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Nicola 
Danti, Søren Gade

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să internalizeze 
costurile externe aferente transportului și să 
înființeze sisteme de certificare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră;

3. îndeamnă Comisia să internalizeze 
costurile externe aferente transportului și să 
înființeze sisteme de certificare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră; în acest sens, 
subliniază importanța inovării și a 
politicilor fiscale; subliniază că 
etichetarea este un instrument esențial 
pentru a-i ajuta pe consumatori să 
cunoască și să aleagă cele mai sustenabile 
servicii;

Or. en

Amendamentul 45
Roman Haider

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să internalizeze 
costurile externe aferente transportului și să 
înființeze sisteme de certificare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră;

3. îndeamnă Comisia să internalizeze 
costurile externe aferente transportului fără 
a discrimina vreun grup de participanți la 
trafic și să înființeze sisteme de certificare 
a gazelor cu efect de seră;

Or. de

Amendamentul 46
Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, 
Alessandra Moretti

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să internalizeze 
costurile externe aferente transportului și să 
înființeze sisteme de certificare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră;

3. îndeamnă Comisia să internalizeze 
costurile externe aferente transportului, 
definind stimulente și modele de tarifare 
adecvate și să înființeze sisteme de 
certificare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră;

Or. en

Amendamentul 47
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei să oblige 
contractanții și operatorii de sisteme 
informatizate de rezervare să furnizeze 
informații cu privire la emisiile de CO2 

echivalent, în comparație cu date privind 
cele mai bune alternative de legături 
feroviare, navale sau de autobuz;

Or. en
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Amendamentul 48
Benoît Lutgen

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia și statele membre să 
sprijine modurile de transport cele mai 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, inclusiv prin stimulente 
fiscale, în special prin modificarea TVA-
ului la biletele de tren;

Or. fr

Amendamentul 49
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. invită Uniunea să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră generate de 
transportul maritim, promovând absorbția 
de tehnologii de navigație și adoptând 
măsuri de reglementare cu privire la 
navigarea cu viteză redusă;

Or. en

Amendamentul 50
Julie Lechanteux

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă ca Uniunea să adopte acte 
legislative privind combustibilii alternativi 

4. eliminat
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și sustenabili pentru sectorul 
transporturilor și privind infrastructura 
de încărcare cu energie electrică;

Or. fr

Amendamentul 51
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă ca Uniunea să adopte acte 
legislative privind combustibilii alternativi 
și sustenabili pentru sectorul 
transporturilor și privind infrastructura 
de încărcare cu energie electrică;

4. reamintește că sectorul 
transporturilor din UE încă depinde în 
mare măsură de petrol și, în consecință, 
de importuri pentru necesarul său de 
energie6a; insistă, prin urmare, asupra 
faptului că, în afară de includerea 
combustibililor alternativi în viitoarea 
Strategie europeană cuprinzătoare privind 
mobilitatea durabilă și inteligentă, 
Uniunea ar trebui să adopte legislație cu 
caracter obligatoriu privind combustibilii 
alternativi durabili și regenerabili pentru 
transport, pe baza evaluării ciclului de 
viață; încurajează Comisia să ia măsuri în 
continuarea Directivei 2014/94/UE 
privind instalarea infrastructurii pentru 
combustibili alternativi, stabilind obiective 
mai ambițioase și adoptând legislație cu 
caracter obligatoriu privind 
disponibilitatea infrastructurii de 
încărcare și de întreținere pentru 
vehiculele electrice în întreaga Europă6b;

_________________
6a COM „O strategie europeană pentru o 
mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon”, 2016, p. 4.
6b Elemente esențiale pentru acceptarea și 
utilizarea în masă a vehiculelor electrice, 
precum și pentru reducerea distanței 
necesare de autonomie a vehiculelor, care 
este legată în mod direct de dimensiunea 
bateriilor, și pentru reducerea impactului 
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asupra mediului asociat fabricării 
bateriilor; AEM, „Vehiculele electrice din 
perspectiva ciclului de viață și a 
economiei circulare”, 2018, p. 27.

Or. en

Amendamentul 52
Benoît Lutgen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă ca Uniunea să adopte acte 
legislative privind combustibilii alternativi 
și sustenabili pentru sectorul transporturilor 
și privind infrastructura de încărcare cu 
energie electrică;

4. insistă ca Uniunea să adopte o 
legislație mai strictă privind combustibilii 
alternativi și sustenabili pentru sectorul 
transporturilor și infrastructura de 
încărcare, pe baza unor criterii clare, prin 
revizuirea Directivei 2014/94/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 22 octombrie 2014 privind instalarea 
infrastructurii pentru combustibili 
alternativi și prin extinderea acestei 
directive la toate modurile de transport;

Or. fr

Amendamentul 53
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă ca Uniunea să adopte acte 
legislative privind combustibilii alternativi 
și sustenabili pentru sectorul transporturilor 
și privind infrastructura de încărcare cu 
energie electrică;

4. insistă asupra faptului că Uniunea 
ar trebui să adopte legislație cu caracter 
obligatoriu, respectând standardele 
UE, privind combustibilii alternativi și 
sustenabili pentru sectorul transporturilor și 
privind infrastructura de încărcare cu 
energie electrică pentru toate modurile de 
transport, precum și să garanteze 
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finanțare suficientă din partea UE și 
resurse umane suficiente pentru 
furnizarea și implementarea eficientă a 
acestor infrastructuri; observă că această 
legislație ar trebui să țină seama de 
nevoile specifice ale insulelor, ale 
regiunilor ultraperiferice, ale regiunilor 
periferice, muntoase și depopulate;

Or. en

Amendamentul 54
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Nicola Danti, Søren Gade

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă ca Uniunea să adopte acte 
legislative privind combustibilii alternativi 
și sustenabili pentru sectorul 
transporturilor și privind infrastructura de 
încărcare cu energie electrică;

4. insistă ca Uniunea să adopte 
legislație cu caracter obligatoriu privind 
combustibilii sustenabili alternativi și din 
surse regenerabile pentru sectorul 
transporturilor și privind infrastructura de 
încărcare cu energie electrică; încurajează 
armonizarea politicilor de stimulare 
fiscală pentru consumul acestui tip de 
combustibili și pentru achiziționarea de 
vehicule care folosesc acești combustibili;

Or. en

Amendamentul 55
Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, 
Alessandra Moretti

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă ca Uniunea să adopte acte 
legislative privind combustibilii alternativi 
și sustenabili pentru sectorul 
transporturilor și privind infrastructura de 

4. insistă ca Uniunea să adopte 
legislație cu caracter obligatoriu privind 
combustibilii alternativi și sustenabili 
sectorul transporturilor și privind 
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încărcare cu energie electrică; infrastructura de încărcare cu energie 
electrică, optimizând sinergiile la nivel 
european, național și regional;

Or. en

Amendamentul 56
Benoît Lutgen

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită statele membre și Comisia să 
acorde prioritate, în planurile de 
redresare și reziliență și diferitele 
instrumente de finanțare ale UE, 
inițiativelor legate de economia circulară 
și de utilizarea surselor regenerabile de 
energie în transporturi, mai ales prin 
construirea rapidă a unor infrastructuri 
corespunzătoare;

Or. fr

Amendamentul 57
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. ia act de faptul că este necesară o 
abordare precaută atunci când se 
analizează procesele de reciclare chimică 
prin care se produc materii prime 
petrochimice (gaze de sinteză și petrol); 
aceste procese mari consumatoare de 
energie și generatoare de emisii 
importante de carbon nu ar trebui 
clasificate drept procese de reciclare, 
pentru a evita ca transformarea deșeurilor 
de plastic în combustibili fosili să facă 
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obiectul dezinformării de tip 
„greenwashing”; 

Or. en

Amendamentul 58
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Nicola 
Danti, Søren Gade

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază rolul pe care achizițiile 
publice ar trebui să îl joace în 
achiziționarea de vehicule și în 
articularea rețelelor de transport public 
bazate pe sustenabilitate și pe principiile 
economiei circulare; subliniază efectul pe 
care această politică ar trebui să îl aibă 
asupra utilizatorilor, informându-i și 
ajutându-i să își schimbe obiceiurile în 
materie de mobilitate;

Or. en

Amendamentul 59
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia să promoveze 
transportul feroviar și fluvial în cazul 
călătoriilor pe distanțe lungi;

Or. fr

Amendamentul 60
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Nicola 
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Danti, Søren Gade

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. insistă asupra necesității de a 
profita de principiul intermodalității și în 
transportul urban, analizând și eliminând 
suprapunerea eforturilor și integrând 
resurse cum ar fi bicicletele utilizate în 
comun sau promovând utilizarea colectivă 
a vehiculelor private;

Or. en

Amendamentul 61
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. promovează crearea unei rețele 
europene dense de depouri în legătură cu 
economia circulară și construirea unor 
centre logistice intermodale;

Or. fr

Amendamentul 62
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. observă că partajarea serviciilor de 
mobilitate determină o reducere a 
utilizării resurselor în cadrul fabricării;

5. constată că este necesar ca 
vehiculele să fie ocupate și încărcate într-
o mai mare măsură; subliniază că 
serviciile de mobilitate partajată pot aduce 
beneficii economiei circulare și pot reduce 
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impactul transporturilor asupra mediului; 
subliniază că ar exista mai puține 
vehicule, dar ele ar fi utilizate mai 
intensiv, economisindu-se astfel resurse în 
producție; consideră că mobilitatea 
partajată poate duce la utilizarea unor 
vehicule electrice mai mici, cu o 
autonomie mai redusă și cu un consum 
mai mic de energie, ceea ce permite 
folosirea de baterii mai ușoare, produse 
cu emisii mai reduse de gaze cu efect de 
seră; subliniază că utilizatorii pot reduce 
stresul legat de autonomie testând 
vehicule; subliniază faptul că utilizatorii 
pot folosi un vehicul adaptat numai 
nevoilor lor zilnice în loc să cumpere un 
vehicul care să le satisfacă nevoile 
excepționale; ia act de faptul că 
mobilitatea partajată aduce beneficii 
utilizatorilor de transport, oferind un grad 
mai mare de flexibilitate; subliniază 
necesitatea de a distinge – cu un prag 
monetar ca indicator adecvat – între 
mobilitatea neprofesională partajată și 
serviciile de transport comercial în 
terminologia UE, astfel încât să se reducă 
barierele în calea mobilității partajate; 
consideră că Uniunea Europeană ar 
trebui să sprijine inițiativele mici – adesea 
la nivel local și puse în aplicare de 
microîntreprinderi, întreprinderi mici sau 
mijlocii de mobilitate sau cooperative – 
care au un mare potențial de inovare și de 
economisire a resurselor7a;

_________________
7a Exemplu: sisteme de trenuri modulare, 
care se adaptează în mod flexibil în 
funcție de nevoile de transport în 
schimbare, realizate cu module specifice 
pentru transportul de pasageri, bagaje, 
mărfuri sau o combinație între acestea.

Or. en

Amendamentul 63
Benoît Lutgen
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. observă că partajarea serviciilor de 
mobilitate determină o reducere a utilizării 
resurselor în cadrul fabricării;

5. observă că partajarea unor servicii 
de mobilitate determină o reducere a 
utilizării resurselor folosite în producție; 
invită Comisia să analizeze impactul pe 
care îl au diferitele servicii asupra 
utilizării resurselor; invită Comisia și 
statele membre să promoveze cele mai 
sustenabile servicii și inițiative de 
mobilitate partajată printr-o strategie pe 
termen lung și, în special, prin impozitare, 
de exemplu prin reducerea taxei de 
înmatriculare a vehiculelor 
utilizate pentru astfel de servicii;

Or. fr

Amendamentul 64
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Nicola 
Danti, Søren Gade

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. observă că partajarea serviciilor de 
mobilitate determină o reducere a utilizării 
resurselor în cadrul fabricării;

5. observă că partajarea serviciilor de 
mobilitate determină o reducere a utilizării 
resurselor în cadrul fabricării; prin urmare, 
solicită promovarea sistemelor de 
transport inteligente care contribuie la 
promovarea intermodalității inteligente, 
incluzând „bucla locală”, și furnizarea de 
informații integrate utilizatorilor, care să 
le fie utile în deciziile de cumpărare și de 
achiziție; Aceste informații ar trebui să 
acorde o atenție deosebită datelor privind 
originea produselor și serviciilor, 
costurilor de exploatare și relației 
acestora cu emisiile de gaze cu efect de 
seră, detaliate pe opțiuni.
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Or. en

Amendamentul 65
Johan Van Overtveldt

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. observă că partajarea serviciilor de 
mobilitate determină o reducere a 
utilizării resurselor în cadrul fabricării;

5. subliniază că, în afară de 
tehnologii inovatoare, este nevoie urgentă 
și de noi modele de afaceri circulare care 
să ofere servicii sustenabile; observă că 
utilizarea serviciilor de mobilitate 
partajată, ca, de pildă, transportul public 
și utilizarea în comun a autovehiculelor, 
generează economii de resurse pentru 
producție, cu condiția să se înscrie într-o 
strategie circulară și multimodală mai 
largă;

Or. nl

Amendamentul 66
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. observă că partajarea serviciilor de 
mobilitate determină o reducere a utilizării 
resurselor în cadrul fabricării;

5. observă că partajarea serviciilor de 
mobilitate determină economii de resurse 
în producție și cere să se promoveze 
platformele de utilizare în comun a 
autoturismelor, să se creeze spații pentru 
utilizarea în comun a autoturismelor și să 
se întocmească planuri de călătorie între 
mai multe companii;

Or. fr
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Amendamentul 67
Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, 
Alessandra Moretti

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. observă că partajarea serviciilor de 
mobilitate determină o reducere a utilizării 
resurselor în cadrul fabricării;

5. observă că partajarea serviciilor de 
mobilitate determină o reducere a utilizării 
resurselor în cadrul fabricării, subliniază 
că serviciile de mobilitate partajată reduc 
congestionarea și contribuie la rezolvarea 
problemelor de densitate a transportului 
urban;

Or. en

Amendamentul 68
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea inovării și a 
dezvoltării de noi tehnologii în sectorul 
transporturilor; ia act de faptul că un 
număr mai mare de brevete pentru energii 
alternative sunt eliberate în prezent în 
afara UE; subliniază importanța 
menținerii în Uniune a valorii și a 
locurilor de muncă create prin inovare; 
îndeamnă la continuarea cercetărilor 
privind utilizarea vehiculelor, folosind 
date din anchetele naționale privind 
deplasările și din inspecțiile tehnice 
periodice, deoarece dovezile solide privind 
kilometrajul anual, scopul deplasărilor și 
kilometrajul pe durata de viață sunt în 
prezent limitate, împiedicând exploatarea 
deplină a potențialului de eficiență și de 
reducere a emisiilor de carbon;

Or. en
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Amendamentul 69
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. ia act de faptul că este un moment 
oportun pentru ca orașele să ia inițiativa 
de a-și regândi sistemele de transport și 
fluxurile de transport; solicită 
autorităților locale și regionale să ia în 
considerare participarea societății civile și 
a principalelor părți interesate (operatori 
de transport, distribuitori, angajați, centre 
de cercetare și de analiză, universități 
etc.) în acest scop;

Or. en

Amendamentul 70
Benoît Lutgen

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia și statele membre să 
sprijine dezvoltarea, în sectorul 
transporturilor, a ofertelor de închiriere, 
mai degrabă decât vânzare, a unui bun 
sau serviciu, deoarece această practică 
permite o mai bună utilizare a resurselor;

Or. fr

Amendamentul 71
Anne-Sophie Pelletier

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

5a. încurajează digitalizarea și 
punerea în comun a cererilor de transport 
prin crearea de platforme folosite în 
comun de mai multe întreprinderi;

Or. fr

Amendamentul 72
Benoît Lutgen

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. invită Comisia și statele membre să 
promoveze respectarea cerințelor 
economiei circulare în reglementarea, 
oferta și licențele pentru transportul în 
comun și flotele de vehicule aferente, 
precum și în procedurile de achiziții 
publice pentru infrastructura de 
transport;

Or. fr

Amendamentul 73
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază că un factor-cheie care 
afectează consumul de energie al 
vehiculelor electrice pe baterii și al 
vehiculelor electrice hibride reîncărcabile 
este măsura în care frânarea cu 
recuperarea energiei poate fi utilizată 
pentru a recupera energia, făcând din 
acesta un alt domeniu esențial pentru 
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cercetare;

Or. en

Amendamentul 74
Benoît Lutgen

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. invită Comisia să elaboreze un 
cadru juridic pentru a evita, pe cât posibil, 
transporturile fără încărcătură, în special 
prin adoptarea unor standarde obligatorii 
și a unor inițiative în domeniul logisticii 
inverse și al consolidării încărcăturilor;

Or. fr

Amendamentul 75
Benoît Lutgen

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. subliniază importanța dezvoltării 
unor lanțuri de distribuție scurte pentru 
reutilizarea materiilor prime și 
gestionarea deșeurilor;

Or. fr

Amendamentul 76
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. observă că efectele asupra mediului 
provocate de extragerea și prelucrarea 
materiilor prime pentru vehicule pot fi 
reduse prin utilizarea eficientă a 
materialelor și prin o mai bună reciclare;

6. observă că efectele asupra mediului 
provocate de extragerea și prelucrarea 
materiilor prime pentru vehicule pot fi 
reduse prin utilizarea eficientă a 
materialelor și prin o mai bună reciclare și 
solicită să se stabilească cote pentru 
utilizarea materialelor reciclabile 
compozite și a materialelor reciclate și 
reciclabile în producția de vehicule;

Or. fr

Amendamentul 77
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. observă că efectele asupra mediului 
provocate de extragerea și prelucrarea 
materiilor prime pentru vehicule pot fi 
reduse prin utilizarea eficientă a 
materialelor și prin o mai bună reciclare;

6. observă că efectele asupra mediului 
provocate de extragerea și prelucrarea 
materiilor prime pentru vehicule pot fi 
reduse prin utilizarea eficientă a 
materialelor, prin trecerea la materiale 
mai puțin critice, eliminarea treptată a 
substanțelor nocive din echipamentele 
vehiculelor și prin o mai bună reciclare; 
subliniază că faza de proiectare este 
esențială pentru potențialul viitor de 
reutilizare și reciclare;

Or. en

Amendamentul 78
Johan Van Overtveldt

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. observă că efectele asupra mediului 6. observă că efectele asupra mediului 
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provocate de extragerea și prelucrarea 
materiilor prime pentru vehicule pot fi 
reduse prin utilizarea eficientă a 
materialelor și prin o mai bună reciclare;

provocate de extragerea și prelucrarea 
materiilor prime pentru vehicule pot fi 
reduse prin utilizarea eficientă și 
reutilizarea materialelor și printr-o mai 
bună reciclare și că tehnologiile 
inovatoare sunt, prin urmare, o 
componentă esențială a unei politici de 
mobilitate circulară;

Or. nl

Amendamentul 79
Benoît Lutgen

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. observă că efectele asupra mediului 
provocate de extragerea și prelucrarea 
materiilor prime pentru vehicule pot fi 
reduse prin utilizarea eficientă a 
materialelor și prin o mai bună reciclare;

6. observă că efectele asupra mediului 
provocate de extragerea și prelucrarea 
materiilor prime pentru vehicule pot fi 
reduse prin utilizarea eficientă și rațională 
a materialelor, creșterea duratei de viață 
utilă a vehiculelor, reparații, pregătire 
pentru reutilizare și printr-o mai bună 
reciclare;

Or. fr

Amendamentul 80
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. observă că efectele asupra mediului 
provocate de extragerea și prelucrarea 
materiilor prime pentru vehicule pot fi 
reduse prin utilizarea eficientă a 
materialelor și prin o mai bună reciclare;

6. observă că efectele asupra mediului 
provocate de extragerea și prelucrarea 
materiilor prime pentru vehicule pot fi 
reduse prin utilizarea eficientă și 
rațională a materialelor și prin o mai bună 
reciclare și reutilizare;
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Or. ro

Amendamentul 81
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Nicola 
Danti, Søren Gade

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. observă că efectele asupra mediului 
provocate de extragerea și prelucrarea 
materiilor prime pentru vehicule pot fi 
reduse prin utilizarea eficientă a 
materialelor și prin o mai bună reciclare;

6. observă că efectele asupra mediului 
provocate de extragerea și prelucrarea 
materiilor prime pentru vehicule pot fi 
reduse prin proiectare ecologică, utilizarea 
eficientă a materialelor și prin o mai bună 
reciclare;

Or. en

Amendamentul 82
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. observă că este esențial ca întregul 
lanț valoric al producției și al reciclării 
vehiculelor electrice și bateriilor să 
rămână în interiorul frontierelor UE, nu 
numai din punctul de vedere al economiei 
circulare, al utilizării și reutilizării optime 
a materiilor prime și a pământurilor rare, 
ci și din motive de sănătate, sociale, de 
ocupare a forței de muncă și economice. 
pentru a consolida acest punct de vedere, 
trebuie instituite reguli de origine 
corespunzătoare;

Or. en
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Amendamentul 83
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că este nevoie de 
cercetare și inovare pentru a extinde 
ciclul de viață util al materialelor și 
componentelor vehiculelor electrice sau 
hibride; reamintește că aceste materiale 
pot fi reutilizate sau, în cazul în care acest 
lucru nu este posibil, reciclate, pentru a le 
reintroduce în lanțul valoric;

Or. en

Amendamentul 84
Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, 
Alessandra Moretti

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

6a. invită Comisia ca, în procesul de 
revizuire a Directivei 2000/53/CE privind 
vehiculele scoase din uz, să evalueze 
posibilitatea de a include măsuri adecvate 
de îmbunătățire a sistemelor de colectare 
a deșeurilor și de creare a unui sistem 
adecvat de urmărire a deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 85
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. cere Uniunii să ia măsuri 
împotriva creșterii continue a masei 
vehiculelor asociată cu creșterea cererii 
de materii prime, a consumului de 
combustibil și a emisiilor de CO2;

Or. en

Amendamentul 86
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. cere să se introducă un sistem 
eficient de trasabilitate a materialelor care 
să garanteze calitatea și fiabilitatea 
produselor provenite din economia 
circulară;

Or. fr

Amendamentul 87
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază că este important ca 
vehiculele să fie concepute în termenii 
economiei circulare și sustenabile, astfel 
încât acestea să poată fi reutilizate, ceea 
ce va facilita în mod considerabil și 
reciclarea acestora;

Or. en
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Amendamentul 88
Roman Haider

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. îndeamnă Comisia să introducă 
perioade de garanție mai lungi pentru 
vehicule și dreptul de a fi reparate;

7. îndeamnă Comisia să discute și să 
evalueze posibilitatea de a impune la 
vehicule perioade de garanție mai lungi și 
un drept la reparații;

Or. de

Amendamentul 89
Johan Van Overtveldt

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. îndeamnă Comisia să introducă 
perioade de garanție mai lungi pentru 
vehicule și dreptul de a fi reparate;

7. îndeamnă Comisia să introducă 
perioade de garanție și un drept la 
reparații pentru vehicule, în special pentru 
cele care folosesc tehnologii noi;

Or. nl

Amendamentul 90
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. îndeamnă Comisia să introducă 
perioade de garanție mai lungi pentru 
vehicule și dreptul de a fi reparate;

7. îndeamnă Comisia să introducă 
perioade de garanție mai lungi pentru 
vehicule și dreptul de a fi reparate; 
subliniază că fabricarea unei mașini 
cauzează 15-20 % din emisiile de CO2 pe 
care le va produce în întreg ciclul său de 
viață7a;
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_________________
7a https://www.vcoe.at

Or. en

Amendamentul 91
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Nicola 
Danti, Søren Gade

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. îndeamnă Comisia să introducă 
perioade de garanție mai lungi pentru 
vehicule și dreptul de a fi reparate;

7. îndeamnă Comisia să introducă 
perioade de garanție mai lungi pentru 
vehicule și dreptul de a fi reparate; 
încurajează explorarea beneficiilor pe 
care le poate aduce o combinație eficientă 
între scanare și imprimare 3D pentru 
procesele de reparare.

Or. en

Amendamentul 92
Benoît Lutgen

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. îndeamnă Comisia să introducă 
perioade de garanție mai lungi pentru 
vehicule și dreptul de a fi reparate;

7. Îndeamnă Comisia să revizuiască 
cadrul de reglementare existent pentru 
piețele post-vânzare pentru a instaura 
perioade de garanție mai lungi și un drept 
la reparații pentru vehicule;

Or. fr

Amendamentul 93
Kathleen Van Brempt



PE657.253v01-00 44/64 AM\1212603RO.docx

RO

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. îndeamnă Comisia să introducă 
perioade de garanție mai lungi pentru 
vehicule și dreptul de a fi reparate;

7. îndeamnă Comisia să introducă 
răspunderea pentru producători, 
pașapoarte pentru produse, perioade de 
garanție mai lungi, informații privind 
piesele de schimb și accesul la acestea și 
dreptul la reparații pentru vehicule;

Or. en

Amendamentul 94
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. îndeamnă Comisia să introducă 
perioade de garanție mai lungi pentru 
vehicule și dreptul de a fi reparate;

7. îndeamnă Comisia să introducă 
perioade de garanție mai lungi și un drept 
la reparații pentru vehicule cu scopul de a 
impune un index de reparabilitate;

Or. fr

Amendamentul 95
Benoît Lutgen

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Comisia să analizeze 
impactul pe care dezvoltarea tehnologiilor 
și a aplicațiilor digitale îl are asupra 
duratei de viață a vehiculelor și să 
garanteze dreptul de a repara și de a 
actualiza echipamentele digitale și 
software-urilor depășite la un preț 
accesibil;
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Or. fr

Amendamentul 96
Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, 
Alessandra Moretti

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Comisia să evalueze 
potențialul măsurilor de proiectare 
ecologică pentru vehicule, pentru a 
facilita reutilizarea și reciclarea pieselor;

Or. en

Amendamentul 97
Johan Van Overtveldt

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia să elimine treptat 
bateriile ce nu sunt reîncărcabile și să 
stabilească o cotă din ce în ce mai mare 
de materiale reciclate pentru baterii; 
atrage atenția asupra importanței, pentru 
integrarea sectorului, a practicilor de 
încărcare a vehiculelor electrice pe 
baterie;

8. atrage atenția asupra importanței, 
pentru gestionarea integrată a rețelei, a 
practicilor de încărcare a vehiculelor 
electrice pe baterie; invită Comisia să se 
gândească la ideea de gestionare 
circulară a fluxului de materiale al 
bateriilor vehiculelor electrice și să 
asigure un grad maxim de reutilizare;

Or. nl

Amendamentul 98
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Punctul 8



PE657.253v01-00 46/64 AM\1212603RO.docx

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia să elimine treptat 
bateriile ce nu sunt reîncărcabile și să 
stabilească o cotă din ce în ce mai mare de 
materiale reciclate pentru baterii; atrage 
atenția asupra importanței, pentru 
integrarea sectorului, a practicilor de 
încărcare a vehiculelor electrice pe 
baterie;

8. salută ambiția exprimată de 
Comisie în cadrul CEAP de a progresa 
rapid în ceea ce privește sustenabilitatea 
și potențialul circular al bateriilor pentru 
electromobilitate și de a propune un cadru 
de reglementare pentru baterii în 20208a; 
invită Comisia să elimine treptat bateriile 
ce nu sunt reîncărcabile și să stabilească o 
cotă din ce în ce mai mare de materiale 
reciclate pentru baterii, fapt care poate 
economisi până la 50% din emisiile de 
gaze de seră în procesul de producție8b; 
subliniază că standardizarea proiectării 
bateriilor poate fi esențială pentru a 
permite pe viitor reutilizarea și reciclarea 
bateriilor, completată de modele care să 
permită reducerea cantității de materii 
prime folosite și utilizarea de materiale 
alternative; subliniază potențialul 
reutilizării în cascadă a bateriilor în 
situații alternative de utilizare fixe și mai 
puțin exigente, cum ar fi pentru stocarea 
și furnizarea de energie, și anume pentru 
a permite încărcarea rapidă a vehiculelor 
electrice; subliniază că este necesar să se 
facă mai multe cercetări privind 
aplicațiile de reutilizare într-o a doua 
viață a bateriilor, în special pentru a 
evalua degradarea componentelor 
bateriilor, durata de viață și eficiența 
bateriilor atunci când sunt reutilizate;

_________________
8a Componenta cea mai importantă care 
determină impactul asupra mediului al 
vehiculelor este bateria.
8b AEM, „Vehiculele electrice din 
perspectiva ciclului de viață și a 
economiei circulare”, 2018, p.  16, 
referință la: Dunn, J., et al., 2015, „The 
significance of Li-ion batteries in electric 
vehicle life-cycle energy and emissions 
and recycling's role in its reduction”, 
Energy and Environmental Science 8, p. 
158-168.
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Or. en

Amendamentul 99
Benoît Lutgen

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia să elimine treptat 
bateriile ce nu sunt reîncărcabile și să 
stabilească o cotă din ce în ce mai mare de 
materiale reciclate pentru baterii; atrage 
atenția asupra importanței, pentru 
integrarea sectorului, a practicilor de 
încărcare a vehiculelor electrice pe baterie;

8. invită Comisia să elimine treptat 
bateriile ce nu sunt reîncărcabile și să 
stabilească o cotă din ce în ce mai mare de 
materiale reciclate pentru baterii; atrage 
atenția asupra importanței, pentru 
integrarea sectorului, a practicilor de 
încărcare a vehiculelor electrice pe baterie 
și invită Comisia să intensifice dezvoltarea 
standardelor europene în domeniul 
reîncărcării;

Or. fr

Amendamentul 100
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia să elimine treptat 
bateriile ce nu sunt reîncărcabile și să 
stabilească o cotă din ce în ce mai mare de 
materiale reciclate pentru baterii; atrage 
atenția asupra importanței, pentru 
integrarea sectorului, a practicilor de 
încărcare a vehiculelor electrice pe baterie;

8. invită Comisia să elimine treptat 
bateriile ce nu sunt reîncărcabile și să 
stabilească o cotă din ce în ce mai mare de 
materiale reciclate pentru baterii, precum 
și cicluri de viață mai lungi; atrage atenția 
asupra importanței, pentru integrarea 
sectorului, a practicilor de încărcare a 
vehiculelor electrice pe baterie;

Or. en

Amendamentul 101
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Jutta Paulus

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază importanța modelelor 
de încărcare a vehiculelor electrice cu 
baterii pentru integrarea sectorului și 
performanța în materie de emisii de gaze 
cu efect de seră, deoarece încărcarea în 
perioadele în care aprovizionarea cu 
energie electrică din surse regenerabile 
depășește cererea poate contribui la 
stabilizarea rețelei, reducând astfel 
emisiile de gaze cu efect de seră generate 
de mixul energetic din rețeaua în 
ansamblu, în timp ce, dimpotrivă, 
acțiunile de încărcare care coincid cu 
perioadele de vârf de consum de energie 
electrică de alte tipuri seara pot exacerba 
vârful de cerere de energie electrică, vârf 
care este adesea satisfăcut prin folosirea 
de surse de electricitate cu emisii ridicate 
de carbon, cum ar fi centralele electrice 
pe gaz sau petrol; invită Comisia să 
promoveze tehnologii inteligente de 
încărcare, capabile să controleze 
momentul încărcării, contribuind astfel la 
stabilitatea rețelei, la costuri reduse ale 
energiei și la utilizarea energiei din surse 
regenerabile și care să permită în plus ca 
bateriile să joace un rol activ în rețeaua 
de energie electrică, prin stocarea 
excesului de energie din surse 
regenerabile și retrimiterea energiei 
înapoi în rețea atunci când este necesar; 
ia act de potențialul ca utilizatorii să 
devină prosumatori de energie injectând 
în rețea energie din bateriile vehiculului 
lor, în schimbul unei recompense 
financiare, sau utilizând pentru 
încărcarea vehiculelor energia electrică 
autogenerată de panouri solare9a;
_________________
9a AEM, „Vehiculele electrice din 
perspectiva ciclului de viață și a 
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economiei circulare”, 2018

Or. en

Amendamentul 102
Benoît Lutgen

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. invită Comisia să se gândească la 
o modalitate prin care toate statele 
membre să poată autoriza reechiparea 
autovehiculelor vechi, cu motoare cu 
combustie sau electrice, în conformitate 
cu standardele de siguranță aplicabile;

Or. fr

Amendamentul 103
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. invită Comisia să promoveze 
readucerea în Uniune a siturilor de 
producție și întreținere, pentru a se putea 
verifica mai ușor dacă se aplică 
standardele sociale și de mediu, dând 
totodată de lucru la oameni;

Or. fr

Amendamentul 104
Johan Van Overtveldt

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8a. avertizează că vehiculele electrice 
sunt insuficiente de unele singure și 
trebuie însoțite de o combinație de opțiuni 
circulare, cum ar fi utilizarea în comun a 
autoturismelor, condusul cu rândul și 
reducerea distanțelor de călătorie;

Or. nl

Amendamentul 105
Sven Schulze

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. îi cere Comisiei să ia în calcul 
întregul lanț valoric și amprenta de 
carbon a producției de baterii;

Or. de

Amendamentul 106
Benoît Lutgen

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. roagă Comisia să se asigure că, 
pentru fiecare mod de transport, sunt 
studiați toți combustibilii alternativi, 
inclusiv hidrogenul și uleiul de gătit 
folosit, în funcție de posibilitățile lor de 
dezvoltare și de impactul lor asupra 
mediului;

Or. fr
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Amendamentul 107
Sven Schulze

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. roagă Comisia să găsească soluții 
la problema pe care o reprezintă piața în 
expansiune pentru reutilizarea bateriilor 
de la vehiculele electrice, de exemplu 
pentru stocarea energiei din surse 
regenerabile în clădiri;

Or. de

Amendamentul 108
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. invită Comisia să limiteze 
exporturile de deșeuri în țări terțe, 
deoarece acestea duc la majorarea 
emisiilor pe durata vieții produselor;

9. invită Comisia să limiteze 
exporturile de deșeuri în țări terțe și să 
revizuiască Regulamentul (CE) nr. 
1013/2006 privind transferurile de 
deșeuri, astfel cum s-a anunțat în noul 
Plan de acțiune pentru economia 
circulară (CEAP); subliniază că 
exporturile de deșeuri cauzează un impact 
negativ asupra mediului și a sănătății în 
țările de destinație și cresc emisiile 
generate de produse pe durata ciclului de 
viață din cauza transportului suplimentar;

Or. en

Amendamentul 109
Johan Van Overtveldt

Proiect de aviz
Punctul 9
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Proiectul de aviz Amendamentul

9. invită Comisia să limiteze 
exporturile de deșeuri în țări terțe, 
deoarece acestea duc la majorarea 
emisiilor pe durata vieții produselor;

9. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze cu strictețe întregul ciclu de 
viață al vehiculelor și să limiteze exportul 
de vehicule scoase din uz și la mâna a 
doua în țările terțe, pentru a 
preveni ieșirea unor materii prime 
(critice) din economia europeană; scoate 
în lumină proiectele lăudabile, cum ar fi 
Carloop, prin care vehiculele casate din 
țări terțe sunt aduse în UE spre a fi 
reciclate;

Or. nl

Amendamentul 110
Benoît Lutgen

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. invită Comisia să limiteze 
exporturile de deșeuri în țări terțe, deoarece 
acestea duc la majorarea emisiilor pe 
durata vieții produselor;

9. invită Comisia să limiteze 
exporturile de deșeuri în țări terțe, deoarece 
acestea duc la creșterea emisiilor pe durata 
ciclului de viață al produselor, și cere să se 
creeze capacități de combatere a 
exporturilor ilegale și a fraudelor, comise 
în special prin deghizarea exporturilor de 
deșeuri sub formă de vehicule la mâna a 
doua;

Or. fr

Amendamentul 111
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul
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9. invită Comisia să limiteze 
exporturile de deșeuri în țări terțe, deoarece 
acestea duc la majorarea emisiilor pe 
durata vieții produselor;

9. invită Comisia să limiteze 
exporturile de deșeuri în țări terțe, deoarece 
acestea duc la majorarea emisiilor pe 
durata vieții produselor, provoacă 
probleme de sănătate la nivel 
internațional, duc la pierderi de materii 
(prime) și componente valoroase și au 
efecte negative asupra creării de locuri de 
muncă în UE;

Or. en

Amendamentul 112
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. invită Comisia să limiteze 
exporturile de deșeuri în țări terțe, deoarece 
acestea duc la majorarea emisiilor pe 
durata vieții produselor;

9. invită Comisia să limiteze 
exporturile de deșeuri în țări terțe, deoarece 
acestea duc la creșterea emisiilor pe durata 
ciclului de viață al produselor, și solicită 
ca siturile de reciclare să fie readuse în 
Uniune, astfel încât să existe un control 
total asupra ciclurilor economiei 
circulare;

Or. fr

Amendamentul 113
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. invită Comisia să limiteze 
exporturile de deșeuri în țări terțe, deoarece 
acestea duc la majorarea emisiilor pe 
durata vieții produselor;

9. invită Comisia să limiteze 
exporturile de deșeuri în țări terțe, deoarece 
acestea duc la majorarea emisiilor pe 
durata vieții produselor și să pună mai 
mult accentul pe reciclare și reutilizare;
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Or. ro

Amendamentul 114
Benoît Lutgen

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. îi cere Comisiei să combată cu mai 
multă vigoare deversarea deșeurilor în 
fluvii, râuri și mări în timpul 
operațiunilor de transport; invită Comisia 
să prezinte o strategie pentru a detecta și a 
recupera deșeurile din mare și să 
promoveze această strategie în cadrul 
Alianței mondiale pentru economia 
circulară;

Or. fr

Amendamentul 115
Sven Schulze

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. îndeamnă Comisia să facă 
obligatorie utilizarea ambalajelor și a 
recipientelor de transport reutilizabile; 
solicită crearea unui sistem paneuropean de 
returnare a ambalajelor industriale 
standardizate;

10. îndeamnă Comisia să facă 
obligatorie utilizarea ambalajelor și a 
containerelor de transport reutilizabile; în 
cazul alimentelor, această obligație se 
aplică numai dacă există soluții la prețuri 
rezonabile și totodată în beneficiul 
siguranței alimentare; solicită crearea unui 
sistem paneuropean de returnare a 
ambalajelor industriale standardizate;

Or. de

Amendamentul 116
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Johan Van Overtveldt

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. îndeamnă Comisia să facă 
obligatorie utilizarea ambalajelor și a 
recipientelor de transport reutilizabile; 
solicită crearea unui sistem paneuropean 
de returnare a ambalajelor industriale 
standardizate;

10. îndeamnă statele membre 
să introducă obligația de a lua înapoi 
ambalajele industriale standard, aceasta 
și în scop de reutilizare și reciclare;

Or. nl

Amendamentul 117
Roman Haider

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. îndeamnă Comisia să facă 
obligatorie utilizarea ambalajelor și a 
recipientelor de transport reutilizabile; 
solicită crearea unui sistem paneuropean de 
returnare a ambalajelor industriale 
standardizate;

10. îndeamnă Comisia să creeze 
stimulente pentru a crește ponderea 
ambalajelor și a containerelor de 
transport reutilizabile; solicită crearea unui 
sistem paneuropean de returnare a 
ambalajelor industriale standardizate;

Or. de

Amendamentul 118
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. subliniază importanța utilizării și a 
investirii în tehnici de construcție care să 
permită infrastructurilor să fie mai 
sustenabile și mai reziliente, ceea ce va 
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îmbunătăți întreținerea și va crește în mod 
considerabil durata de viață a 
infrastructurilor;

Or. en

Amendamentul 119
Benoît Lutgen

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. invită Comisia și statele membre să 
sprijine eforturile de conștientizare în 
rândul cetățenilor a expansiunii 
economiei circulare în domeniul 
transporturilor;

Or. fr

Amendamentul 120
Benoît Lutgen

Proiect de aviz
Punctul 10 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. îndeamnă Comisia să dezvolte 
utilizarea unei etichete europene pentru 
serviciile de transport și logistică 
sustenabile;

Or. fr

Amendamentul 121
Benoît Lutgen

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

10c. invită Comisia să elaboreze 
indicatori care să permită analizarea și 
dezvoltarea economiei circulare în 
contextul transporturilor;

Or. fr

Amendamentul 122
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. invită Comisia să includă sectorul 
turismului în obiectivele sale privind o 
economie circulară; evidențiază faptul că 
întreprinderile din sectorul turismului 
trebuie încurajate să participe la sistemele 
UE privind eticheta ecologică și 
managementul și auditul de mediu 
(EMAS).

11. invită Comisia să includă sectorul 
turismului în obiectivele sale privind o 
economie circulară, dat fiind faptul că 
majoritatea serviciilor oferite turiștilor și 
clienților în hoteluri au un consum mare 
de resurse de energie, apă și materii 
prime10a; reamintește Comunicarea 
Comisiei din 2010 privind un nou cadru 
politic pentru turismul european, în 
cadrul căreia s-a preconizat un turism 
sustenabil, iar întreprinderile din sectorul 
turismului au fost invitate să reducă apa 
potabilă utilizată, emisiile de gaze cu efect 
de seră și amprenta de mediu, să utilizeze 
energie ecologică și, în general, să 
utilizeze în mod responsabil resursele 
naturale; solicită Comisiei să sprijine 
statele membre în punerea în aplicare a 
legislației europene de mediu și a 
obiectivelor noului Plan de acțiune pentru 
economia circulară (CEAP) în strategiile 
lor naționale de turism și în proiectele 
individuale; evidențiază faptul că 
întreprinderile din sectorul turismului 
trebuie încurajate să participe la sistemele 
UE privind eticheta ecologică și 
managementul și auditul de mediu 
(EMAS).

_________________
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10a Document de cercetare privind 
economia circulară, Centrul pentru 
cercetare regională și turistică, 
Danemarca, 2017, p. 75.

Or. en

Amendamentul 123
Benoît Lutgen

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. invită Comisia să includă sectorul 
turismului în obiectivele sale privind o 
economie circulară; evidențiază faptul că 
întreprinderile din sectorul turismului 
trebuie încurajate să participe la sistemele 
UE privind eticheta ecologică și 
managementul și auditul de mediu 
(EMAS).

11. invită Comisia să includă sectorul 
turismului în obiectivele sale privind o 
economie circulară, sprijinind cu 
precădere turismul local; evidențiază 
faptul că întreprinderile din sectorul 
turismului trebuie încurajate să participe la 
sistemele UE privind eticheta ecologică și 
managementul și auditul de mediu 
(EMAS). invită Comisia să sprijine 
inițiativele care permit compensarea 
emisiilor de dioxid de carbon din călătorii 
turistice;

Or. fr

Amendamentul 124
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. invită Comisia să includă sectorul 
turismului în obiectivele sale privind o 
economie circulară; evidențiază faptul că 
întreprinderile din sectorul turismului 
trebuie încurajate să participe la sistemele 
UE privind eticheta ecologică și 
managementul și auditul de mediu 

11. invită Comisia să includă sectorul 
turismului în obiectivele sale privind o 
economie circulară, pentru a înregistra 
progrese în ceea ce privește inovarea, 
sustenabilitatea și reziliența sectorului; 
evidențiază faptul că întreprinderile din 
sectorul turismului trebuie încurajate să 
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(EMAS). participe la sistemele UE privind eticheta 
ecologică și managementul și auditul de 
mediu (EMAS).

Or. en

Amendamentul 125
Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, 
Alessandra Moretti

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. invită Comisia să includă sectorul 
turismului în obiectivele sale privind o 
economie circulară; evidențiază faptul că 
întreprinderile din sectorul turismului 
trebuie încurajate să participe la sistemele 
UE privind eticheta ecologică și 
managementul și auditul de mediu 
(EMAS).

11. invită Comisia să includă sectorul 
turismului în obiectivele sale privind o 
economie circulară; evidențiază faptul că 
întreprinderile din sectorul turismului 
trebuie încurajate, incitate și stimulate să 
participe la sistemele UE privind eticheta 
ecologică și managementul și auditul de 
mediu (EMAS).

Or. en

Amendamentul 126
Roman Haider

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. invită Comisia să includă sectorul 
turismului în obiectivele sale privind o 
economie circulară; evidențiază faptul că 
întreprinderile din sectorul turismului 
trebuie încurajate să participe la sistemele 
UE privind eticheta ecologică și 
managementul și auditul de mediu 
(EMAS).

11. invită Comisia să includă sectorul 
turismului în obiectivele sale privind o 
economie circulară și să-l pună pe un loc 
mai înalt pe lista priorităților; evidențiază 
faptul că întreprinderile din sectorul 
turismului trebuie motivate să participe la 
sistemele UE privind eticheta ecologică și 
managementul și auditul de mediu 
(EMAS).

Or. de
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Amendamentul 127
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. subliniază importanța dezvoltării 
unei infrastructuri circulare 
cuprinzătoare, care să încurajeze 
întreprinderile din sectorul turismului, 
cum ar fi hotelurile, să producă și să 
achiziționeze energie din surse 
regenerabile; invită Comisia să elaboreze 
o strategie de sporire a utilizării apei 
reciclate; subliniază importanța unei 
infrastructuri solide, în special pentru 
IMM-uri, care nu dispun de mijloacele 
financiare și organizatorice necesare 
pentru a dezvolta singure o astfel de 
infrastructură;

Or. en

Amendamentul 128
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. roagă Comisia să încurajeze 
crearea unor rețele de turism local care să 
respecte biodiversitatea și oamenii în jurul 
cooperativelor teritoriale de dezvoltare a 
turismului, care să permită strângerea 
legăturilor între operatorii turistici, 
producătorii locali, autoritățile publice, 
întreprinderile locale și meșteșugari.

Or. fr



AM\1212603RO.docx 61/64 PE657.253v01-00

RO

Amendamentul 129
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Søren 
Gade

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. subliniază importanța încorporării 
principiilor proiectării ecologice în 
generarea de noi servicii turistice, atât din 
perspectiva bunurilor utilizate pentru 
furnizarea lor, cât și a proceselor și 
impactului ecologic al furnizării acestor 
servicii.

Or. en

Amendamentul 130
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. subliniază că este important să se 
definească și să se elaboreze proiecte de 
formare și de perfecționare inovatoare 
privind economia circulară pentru 
lucrătorii din toate sectoarele, inclusiv din 
sectorul transporturilor, ținând seama de 
nevoile sectorului și de competențele 
cerute;

Or. en

Amendamentul 131
Jutta Paulus

Proiect de aviz
Punctul 11 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

11b. constată că diverse studii indică 
arată că există un nivel disproporționat de 
ridicat de deșeuri alimentare legate de 
sectorul hotelier; îndeamnă Comisia să 
desfășoare programe de formare pentru 
bucătari cu scopul de a reduce risipa de 
alimente; solicită o mai mare reutilizare a 
deșeurilor alimentare ca hrană pentru 
animale sau pentru producerea de biogaz; 
consideră că IMM-urile din sectorul 
hotelier din sectorul hotelier au un 
potențial ridicat de inovare și dezvoltare 
de noi soluții circulare; invită Comisia să 
colaboreze cu statele membre pentru a 
elimina barierele instituționale care 
împiedică crearea unui sistem alimentar 
circular, cum ar fi reglementările 
împotriva distribuirii surplusului de 
alimente sau cotele și subvențiile care 
influențează alegerile în materie de 
culturi și furaje pe care le fac fermierii.

Or. en

Amendamentul 132
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Proiect de aviz
Punctul 11 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11b. subliniază importanța coordonării 
dintre Comisia Europeană, statele 
membre și autoritățile regionale și locale 
pentru realizarea obiectivelor stabilite în 
noul plan de acțiune pentru economia 
circulară; solicită schimbul de bune 
practici și de proiecte la toate nivelurile;

Or. en

Amendamentul 133
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Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Nicola 
Danti, Søren Gade

Proiect de aviz
Punctul 11 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11b. încurajează inițiative precum 
rețeaua europeană de rute cicliste, care 
sprijină experiențele turistice bazate pe 
activități sănătoase și pe contactul cu 
mediul înconjurător.

Or. en

Amendamentul 134
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Nicola 
Danti, Søren Gade

Proiect de aviz
Punctul 11 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11c. subliniază rolul pe care sectorul 
turismului trebuie să îl joace în politicile 
publice de combatere a risipei de 
alimente; încurajează implicarea 
profesioniștilor din turism în 
îmbunătățirea colectării de date cu privire 
la această chestiune și în sensibilizarea, 
difuzarea și aplicarea măsurilor de 
prevenire a risipei alimentare; subliniază 
potențialul sectorului de a contribui la 
crearea unor rețele de solidaritate care să 
transforme riscul risipei de alimente într-
o oportunitate de solidaritate și de 
promovare a economiei circulare.

Or. en

Amendamentul 135
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino
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Proiect de aviz
Punctul 11 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11c. invită Comisia, statele membre și 
autoritățile locale și regionale să continue 
să investească în educație și campanii de 
sensibilizare cu privire la beneficiile și 
avantajele acțiunilor economiei circulare;

Or. en


