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Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 1
Punctul 1

1. subliniază faptul că vulnerabilitatea societăţii şi economiei de azi creşte datorită unor 
factori cum ar fi schimbările de mediu (text eliminat) şi creşterea costurilor energiei;

Or. pl

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 2
Punctul 1a (nou)

1a. regretă faptul că autorităţile de la nivel regional şi local din UE continuă să 
manifeste un interes destul de scăzut în privinţa valorificării şi utilizării surselor de 
energie regenerabilă;

Or. pl
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Amendament depus de Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard 
Seeber

Amendamentul 3
Punctul 2

2. evidenţiază în continuare potenţialul pe care îl are sectorul energiei regenerabile de a 
reduce emisiile şi poluarea cu gaze cu efect de seră, de a folosi surse de energie 
nepoluante, (text eliminat) de a realiza obiectivele stabilite la Lisabona, de a 
îmbunătăţi siguranţa furnizării printr-o diversificare mai mare a surselor de energie 
şi de a atinge scopurile propuse la nivel european cu privire la creşterea economică, 
ocuparea forţei de muncă şi durabilitate;

Or. de

Amendament depus de Evangelia Tzampazi
Amendamentul 4
Punctul 2

2. evidenţiază în continuare potenţialul pe care îl are sectorul energiei regenerabile de a 
reduce emisiile şi poluarea cu gaze cu efect de seră, de a folosi surse de energie 
nepoluante, de a pune la dispoziţie rezerve sigure de energie şi de a realiza 
obiectivele stabilite la Lisabona;

Or. el

Amendament depus de Anders Wijkman

Amendamentul 5
Punctul 2a (nou)

2a. salută recunoaşterea de către Comisie a faptului că preţul combustibililor fosili nu
conduce la o evaluare corectă a costurilor externe, inclusiv a efectelor asupra 
schimbării climatice; subliniază nevoia de reformare a prezentului modelul 
economic, astfel încât să internalizeze externalităţile negative, ajustând marja de 
manevră între sursele de energie diferite şi astfel îmbunătăţind competitivitatea 
surselor de energie regenerabilă; solicită în continuare Comisiei să propună o 
legislaţie în vederea eliminării subvenţiilor care produc stimulente false în ceea ce 
priveşte combustibilii fosili;

Or. en
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Amendament depus de Anders Wijkman

Amendamentul 6
Punctul 2b (nou)

2b. deplânge faptul că există o mare probabilitate ca obiectivul UE de 12% privind
energia regenerabilă în cadrul categoriilor de energie ale UE, stabilit până în anul 
2010, să nu fie atins; ca urmare, subliniază că obiectivele stabilite în Foaia de 
parcurs pentru energia regenerabilă trebuie urmată de planuri detaliate de punere 
în aplicare care să cuprindă obiective definite la nivel naţional şi sub-obiective cu 
caracter obligatoriu pentru toate sectoarele energetice, precum şi sancţiuni în
situaţia în care obiectivele nu sunt atinse;

Or. en

Amendament depus de Eija-Riitta Korhola

Amendamentul 7
Punctul 3

3. salută concluzia Consiliului European din luna martie 2007 cu privire la energiile 
regenerabile (text eliminat);

Or. en

Amendament depus de Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer

Amendamentul 8
Punctul 3

3. salută decizia Consiliului European din luna martie 2007 cu privire la un obiectiv de 
20% pentru energii regenerabile până în anul 2020; solicită o strategie ambiţioasă în 
domeniul eficienţei energetice care să sprijine atingerea acestui obiectiv;

Or. de

Amendament depus de Caroline Lucas, Margrete Auken în numele Grupului Verzilor/ALE

Amendamentul 9
Punctul 3

3. salută concluzia Consiliului European din luna martie 2007 cu privire la energiile 
regenerabile, dar este convinsă că obiectivul de 20% pentru energii regenerabile până 
în anul 2020 ar putea fi mai ambiţios; reiterează poziţia sa conform căreia UE ar 
trebui să tindă către o pondere de 25% până în anul 2020; în plus insistă asupra 
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faptului ca o propunere legislativă privind obiectivele UE să fie făcută în temeiul 
articolului 175 alineatul (1) din Tratatul CE, pentru a se asigura implicarea deplină 
atât a Consiliului, cât şi a Parlamentului European;

Or. en

Amendament depus de Evangelia Tzampazi

Amendamentul 10
Punctul 3

3. salută concluzia Consiliului European din luna martie 2006 cu privire la energiile 
regenerabile, dar este convinsă că obiectivul de 20% pentru energii regenerabile până 
în anul 2020 ar putea fi mai ambiţios; în acelaşi timp, consideră existenţa unor 
obiective intermediare ca fiind în mod particular utilă;

Or. el

Amendament depus de Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard 
Seeber

Amendamentul 11
Punctul 3a (nou)

3a. îndeamnă Comisia să se asigure că obiectivul privind ponderea de 20% în ceea ce 
priveşte energia regenerabilă devine obligatoriu pentru statele membre prin 
intermediul legislaţiei şi că este pus în aplicare cu consecvenţă, şi că statele membre 
care eşuează în îndeplinirea angajamentelor acestora sunt supuse unor sancţiuni 
stricte; subliniază necesitatea unor planuri de acţiune la nivel naţional, în cadrul 
cărora fiecare stat membru defineşte obiective obligatorii pentru fiecare sector, pe 
baza posibilităţilor acestuia din punct de vedere climatic, geografic şi geologic, ca şi 
al performanţei anterioare; solicită Comisiei să desfăşoare atât o evaluare iniţială 
cât şi una intermediară în ceea ce priveşte planurile de acţiune la nivel naţional;

Or. de

Amendament depus de Anja Weisgerber, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber

Amendamentul 12
Punctul 3b (nou)

3b. evidenţiază potenţialul biomasei, în special în sectoarele de electricitate, încălzire şi 
răcire, pentru revigorarea economiei mai ales în zonele rurale, în conformitate cu 
bunele practici din agricultură, cu menţinerea unei producţii durabile de biomasă şi 
fără a se afecta producţia alimentară internă, ca şi pentru a transforma fermierii de 
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astăzi în producătorii de energie de mâine;

Or. de

Amendament depus de Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer

Amendamentul 13
Punctul 4

4. solicită Comisiei, în plus faţă de obiectivul general referitor la ponderea energiei 
regenerabile, să definească obiective specifice în ceea ce priveşte ponderea de 
electricitate consumată, cel puţin la nivelul obiectivelor existente în acest domeniu;

Or. de

Amendament depus de Caroline Lucas, Margrete Auken în numele Grupului Verzilor/ALE

Amendamentul 14
Punctul 4

4. este îngrijorată în legătură cu absenţa unor obiective impuse prin lege la nivel 
sectorial cu privire la energia regenerabilă până în anul 2020 în general; de aceea, 
solicită Comisiei să menţină şi să îmbunătăţească directivele existente referitoare la 
energia regenerabilă privind electricitatea şi transportul şi să introducă una nouă
privind domeniul de încălzire şi răcire în mod special; solicită o atribuire adecvată a 
resurselor în cadrul Comisiei pentru realizarea unei evaluări riguroase a planurilor 
de acţiune cu privire la sursele de energie regenerabilă la nivel naţional;

Or. en

Amendament depus de Chris Davies

Amendamentul 15
Punctul 4

4. este îngrijorată în legătură cu absenţa politicilor şi a unor obiective impuse prin lege 
cu privire la energia regenerabilă în general şi cea din domeniul de încălzire şi răcire 
precum şi legislaţia relativ redusă în ceea ce priveşte utilizarea energiilor regenerabile 
în domeniul transporturilor la nivelul UE;

Or. en
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Amendament depus de Anja Weisgerber, Peter Liese, Péter Olajos, Thomas Ulmer

Amendamentul 16
Punctul 4a (nou)

4a. solicită Comisiei să legifereze promovarea energiei regenerabile în sectorul de 
încălzire şi răcire, deoarece acest domeniu este pretabil valorificării unui potenţial 
mare, într-un interval de timp scurt, la costuri relativ scăzute;

Or. de

Amendament depus de Peter Liese

Amendamentul 17
Punctul 4a (nou)

4a. reiterează solicitarea sa pentru o directivă în ceea ce priveşte promovarea energiei 
regenerabile în sectorul de încălzire şi răcire, întrucât acest domeniu este pretabil 
valorificării unui potenţial mare într-un interval de timp scurt la costuri relativ 
scăzute;

Or. de

Amendament depus de Peter Liese

Amendamentul 18
Punctul 4b (nou)

4b. regretă faptul că atât Consiliul, cât şi Comisia nu lucrează în prezent la o directivă 
de acest fel, şi ca soluţie de rezervă, solicită un obiectiv minim obligatoriu pentru 
sectorul de încălzire şi răcire, în contextul legislaţiei generale privind energia 
regenerabilă;

Or. de

Amendament depus de Anders Wijkman

Amendamentul 19
Punctul 5

5. subliniază că pentru realizarea obiectivului climatic UE 2°C este necesar ca 
transferul către o pondere mai ridicată privind utilizarea surselor de energie să fie 
însoţit de îmbunătăţiri substanţiale în ceea ce priveşte eficienţa energetică, 
strategiile de producere a unor combustibili fosili mai curaţi, ca şi de o schimbare a 
stilurilor de viaţă şi a modalităţii de consum, cu scopul de a valorifica energia în 



AM\663131RO.doc 7/15 PE 388.430v01-00
Traducere externă

RO

mod inteligent şi de a realiza economii de energie ori de câte ori este posibil;

Or. en

Amendament depus de Riitta Myller

Amendamentul 20
Punctul 5

5. subliniază importanţa schimbării modalităţii de consum şi producţie; solicită eliminarea 
subvenţiilor publice pentru acele modalităţi nedurabile de producţie ca şi introducerea 
rapidă a taxelor de mediu şi energie în interiorul UE;

Or. fi

Amendament depus de Andres Tarand

Amendamentul 21
Punctul 5

5. subliniază importanţa schimbării modalităţii de consum pentru a folosi energia într-un 
mod mai înţelept şi pentru a economisi energie, solicită în mod special schimbul de 
bune practici privind economisirea energiei între statele membre şi optimizarea 
utilizării fondurilor structurale în cadrul măsurilor care se referă la economisirea 
energiei în noile state membre acolo unde potenţialul este cel mai înalt;

Or. en

Amendament depus de Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard 
Seeber

Amendamentul 22
Punctul 5a (nou)

5a. subliniază importanţa primordială de a se crea structuri mici descentralizate de 
furnizare, pentru realizarea unei creşteri semnificative a ponderii energiei curate 
provenite din surse locale şi face referire la acele opţiuni care au combinat oferta de 
căldură şi electricitate ca şi energia geotermală în domeniu;

Or. de
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Amendament depus de Eija-Riitta Korhola

Amendamentul 23
Punctul 5a (nou)

5a. recunoaşte că există nevoia de a se dezvolta opţiuni eficiente din punct de vedere al 
costurilor pentru o utilizare sporită a biomasei în cadrul aplicaţiilor din energie;

Or. en

Amendament depus de Eija-Riitta Korhola
Amendamentul 24
Punctul 5b (nou)

5b. subliniază faptul că extinderea necesară realizării obiectivelor prevăzute de 
Strategia privind energia regenerabilă trebuie să fie gestionată cu atenţie pornind 
de la preocupările importante de mediu (dezvoltarea forestieră durabilă, 
biodiversitatea, prevenirea degradării solului, etc.) şi nu numai de la problematica 
emisiilor de gaz cu efect de seră;

Or. en

Amendament depus de Chris Davies

Amendamentul 25
Punctul 6

6. subliniază faptul că nu este indicată utilizarea biocarburanţilor în transportul 
motorizat, dacă există riscul consecinţei creşterii preţurilor la alimente pe plan 
mondial sau a emisiei de gaze cu efect de seră în atmosferă, ca urmare a distrugerii 
pădurilor tropicale sau a rezervelor de turbă;

Or. en

Amendament depus de Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard 
Seeber

Amendamentul 26
Punctul 6

6. solicită Comisiei să identifice criterii noi pentru importul de uleiuri vegetale utilizate 
în producţia de biocarburanţi şi să solicite standarde de durabilitate cu aplicabilitate 
la nivel global în privinţa producţiei şi utilizării de biocarburanţii cu scopul de a se 
asigura un echilibru între alimentaţie şi producerea de energie, precum şi protejarea 
biodiversităţii şi a zonelor în care există un deficit însemnat de cărbune;
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Or. en

Amendament depus de Caroline Lucas, Margrete Auken în numele Grupul Verzilor/ALE

Amendamentul 27
Punctul 6

6. reaminteşte faptul că, în ceea ce priveşte biocarburanţii, ar trebui căutat un echilibru 
între alimentaţie şi producerea de energie; insistă asupra existenţei criteriilor 
obligatorii privind analiza aprofundată şi durabilitatea din punct de vedere al 
mediului şi social care să preceadă obiectivele obligatorii;

Or. en

Amendament depus de Eija-Riitta Korhola

Amendamentul 28
Punctul 6

6. reaminteşte faptul că, în ceea ce priveşte biocarburanţii, ar trebui căutat un echilibru 
între alimentaţie şi producerea de energie; recunoaşte că oferta de culturi energetice 
interne este limitată; de aceea subliniază necesitatea certificării obligatorii a acelor 
biocarburanţi din punct de vedere al mediului şi social, ca şi necesitatea de a se 
asigura că ciclul complet de viaţă din punct de vedere climatic şi eficienţa 
energetică ale acestora sunt de necontestat;

Or. en

Amendament depus de Riitta Myller

Amendamentul 29
Punctul 6a (nou)

6a. subliniază faptul că producţia de biocarburanţi trebuie să se desfăşoare pe baze 
economice şi durabile din punct de vedere al impactului asupra mediului de-a 
lungul întregului ciclu de viaţă al procesului de producţie; solicită Comisiei să 
adopte măsuri pentru a crea un sistem general de etichetare de mediu pentru 
biocarburanţi; consideră importantă promovarea tehnologiei de generaţia a treia 
privind biocarburanţii ;

Or. fi
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Amendament depus de Chris Davies

Amendamentul 30
Punctul 6a (nou)

6a. respinge obiectivul obligatoriu de 10% în ceea ce priveşte biocarburanţii şi solicită o 
abordare care să aibă la bază reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, aşa cum 
este cea indicată în propunerea Comisiei pentru o nouă directivă privind calitatea 
carburanţilor (COM(2007)0018);

Or. en

Amendament depus de Eija-Riitta Korhola

Amendamentul 31
Punctul 6a (nou)

6a. indică faptul că biomasa forestieră şi alte culturi utilizate cu scop energetic sau 
pentru materie primă trebuie să fie gestionate în conformitate cu standardele de 
nivel înalt referitoare la durabilitate, recunoscute la nivel mondial; subliniază faptul 
că angajamentele şi contribuţiile sectorului forestier trebuie să fie recunoscute şi 
sprijinite prin politici care să favorizeze o mai bună performanţă din punct de 
vedere economic, al mediului şi social;

Or. en

Amendament depus de Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 32
Punctul 6a (nou)

6a. îndeamnă statele membre să caute şi să compare cele mai bune practici în ceea ce 
priveşte promovarea producţiei şi utilizării biomasei şi biocarburanţilor prin 
intermediul metodei deschise a coordonării;

Or. en

Amendament depus de Anders Wijkman

Amendamentul 33
Punctul 8

8. subliniază faptul că, pentru a avea o promovare mai eficientă a energiei regenerabile, 
trebuie depăşite problemele de piaţă existente; din acest motiv, solicită Comisiei şi 
statelor membre să participe la crearea unui mediu de piaţă favorabil, care ar putea 
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include eliminarea subvenţiilor ascunse ca şi utilizarea proactivă a achiziţiilor
publice la nivelul UE, în scopul reducerii costurilor atât ale tehnologiilor din 
domeniul eficienţei energetice, cât şi al celor regenerabile; 

Or. en

Amendament depus de Evangelia Tzampazi

Amendamentul 34
Punctul 8

8. subliniază faptul că, pentru a avea o promovare mai eficientă a energiei regenerabile, 
trebuie depăşite problemele de piaţă existente; din acest motiv, solicită Comisiei şi 
statelor membre să participe la crearea unui mediu de piaţă favorabil, asigurând în 
acelaşi timp accesul, precum şi accesul prioritar al energiei regenerabile în cadrul 
reţelei de electricitate;

Or. <Original>{EL}

Amendament depus de Caroline Lucas, Margrete Auken, 

Amendamentul 35
Punctul 8

8. subliniază faptul că, pentru a avea o promovare mai eficientă a energiei regenerabile, 
trebuie depăşite problemele de piaţă existente; din acest motiv, solicită Comisiei şi 
statelor membre să participe la crearea unui mediu de piaţă favorabil; subliniază în 
acest context importanţa primordială a asigurării unui acces corect la reţea ca şi 
necesitatea unei promovări active a producţiei descentralizate şi a utilizării energiei 
regenerabile;

Or. en

Amendament depus de Eija-Riitta Korhola

Amendamentul 36
Punctul 8

8. subliniază faptul că, pentru a avea o promovare mai eficientă a energiei regenerabile, 
trebuie depăşite problemele de piaţă existente; din acest motiv, solicită Comisiei şi 
statelor membre să participe la crearea unui mediu de piaţă favorabil, fără a se 
compromite aspectele privind mediul, sănătatea şi durabilitatea;



PE 388.430v01-00 12/15 AM\663131RO.doc
Traducere externă

RO

Or. en

Amendament depus de Peter Liese

Amendamentul 37
Punctul 8a (nou)

8a. subliniază faptul că sistemele de promovare a electricităţii din energie regenerabilă 
la nivelul UE diferă în mod semnificativ, ceea ce este de natură a distorsiona 
competiţia, fiind în acelaşi timp ineficiente; repetă solicitarea sa de creare, pe 
termen lung, a unui sistem armonizat de stimulente la nivelul întregii Europe care 
ar îndeplini următoarele criterii:

(a) sprijinirea atingerii obiectivelor actuale ca şi a unora mai ambiţioase în viitor;
(b) în conformitate cu principiile pieţei interne de electricitate
(c) parte a unei abordări sistematice privind dezvoltarea formelor de energie 

regenerabilă luând în considerare caracteristicile particulare ale fiecărei 
forme de energie regenerabilă, ca şi ale diferenţelor la nivel de tehnologii şi la 
nivel geografic;

(d) promovarea eficientă a utilizării energiei regenerabile ca fiind în acelaşi timp 
simplă şi eficientă, în special din punct de vedere al costurilor;

(e) internalizarea costurilor externe ale tuturor surselor de energie;
(f) prevederea unor perioade suficiente de tranziţie în ceea ce priveşte sistemele 

naţionale de stimulente, astfel încât încrederea investitorilor să nu fie afectată;
adoptă punctul de vedere conform căruia, pornind de la aceste criterii, prevederile 
unificate ale Comunităţii privind sistemele de preţuri fixe de achiziţionare pot fi 
considerabile pe termen lung, dar şi faptul că sistemele de contingentare şi de 
licitaţie trebuie luate în considerare, cu condiţia ca actualele puncte slabe ale 
acestor modele care au devenit evidente în unele state membre să poată fi depăşite;

Or. de

Amendament depus de Adamos Adamou, Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, 
Thomas Ulmer, Richard Seeber
Amendamentul 38
Paragraful 8a (nou)

8a. subliniază necesitatea continuării cercetării şi dezvoltării în ceea ce priveşte 
depozitarea energiei rezultate din surse regenerabile, urmând exemplele privind 
tehnologia din domeniul hidrogenului; subliniază faptul că în acest scop este 
necesar să se simplifice procedurile administrative şi de aprobare şi să se 
depăşească obstacolele existente;

Or. de
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Amendament depus de Anders Wijkman

Amendamentul 39
Punctul 8a (nou)

8a. subliniază faptul că anumite modalităţi de producere a energiei regenerabile sunt în 
contradicţie atât cu obiectivele de dezvoltare, cât şi cu cele de mediu; subliniază, în 
special, faptul că producţia de biocarburanţi nu trebuie să se desfăşoare în 
detrimentul siguranţei alimentare sau să conducă la distrugerea pădurilor tropicale; 
în plus, subliniază faptul că biocarburanţii produşi şi utilizaţi trebuie să conducă la 
reduceri semnificative în ceea ce priveşte emisia de dioxid de carbon, pentru a se 
îndeplini criteriile privind obiectivele UE în domeniul biocarburanţilor;

Or. en

Amendament depus de Christofer Fjellner

Amendamentul 40
Punctul 8a (nou)

8a. solicită Comisiei să elimine taxele la importul de etanol, deoarece este de părere că 
actualele încercări de utilizare a taxelor de import blochează importurile de 
carburanţi regenerabili mai eficienţi, mai siguri din punct de vedere al mediului şi 
mai puţin costisitori, astfel încât acestea să fie imbatabile;

Or. sv

Amendament depus de Eija-Riitta Korhola

Amendamentul 41
Punctul 8a (nou)

8a. subliniază faptul că deşeurile de combustibil reprezintă în general 60% din energia 
regenerabilă; de aceea, solicită gazificarea unor astfel de deşeuri ca şi recuperarea, 
satisfăcătoare din punct de vedere al cerinţelor de mediu, a energiei rezultate din 
incinerarea gazului;

Or. en

Amendament depus de Peter Liese

Amendamentul 42
Punctul 8b (nou)

8b. subliniază faptul că avantajele energiei regenerabile pot fi în continuare sporite 
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dacă acestea sunt utilizate coroborat cu căldura combinată cu electricitatea;

Or. de

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 43
Punctul 9

9. solicită statelor membre şi Comisiei să consolideze cooperarea cu autorităţile 
regionale şi locale pentru a spori promovarea surselor de energie regenerabilă ca şi 
pentru a realiza o utilizare mai eficientă a resurselor alocate pentru aceste scopuri, 
însă admite faptul că trebuie să se bazeze pe subsidiaritate maximă şi consideră că 
orice acţiune în acest sens trebuie să ia în considerare condiţiile geografice, climatice 
şi economice relevante;

Or. pl

Amendament depus de Caroline Lucas, Margrete Auken, Kathalijne Maria Buitenweg în 
numele Grupului Verzilor/ALE

Amendamentul 44
Punctul 10

10. este de părere că este încă prematur să se armonizeze schemele de sprijin ale
energiei regenerabile la nivelul UE; totuşi, solicită o internalizare sistematică a 
costurilor externe în cadrul preţurilor la energie, cu scopul de a conferi avantaj 
economic surselor de energie regenerabilă;

Or. en

Amendament depus de Evangelia Tzampazi

Amendamentul 45
Punctul 11a (nou)

11a. manifestă preocupare faţă de faptul că obiectivele stabilite de către UE în privinţa 
creşterii utilizării energiilor regenerabile, până în anul 2010, pot să nu fie realizate 
de către toate statele membre şi consideră faptul că Foaia de parcurs pentru energia 
regenerabilă trebuie să includă un mecanism de evaluare anuală a obiectivelor care 
au fost atinse;

Or. el
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Amendament depus de Anja Weisgerber, Peter Liese, Péter Olajos, Thomas Ulmer

Amendamentul 46
Punctul 11a (nou)

11a. solicită operatorilor din domeniul energiei nucleare să îşi extindă portofoliul pentru 
a include formele de energie regenerabilă.

Or. de

Amendament depus de Anders Wijkman

Amendamentul 47
Punctul 11a (nou)

11a. subliniază faptul că energia geotermală, ca şi cea produsă de unde, oferă un 
potenţial considerabil în ceea ce priveşte diversificarea ofertei de energie la nivel 
european şi recomandă urmărirea acestora cu consecvenţă;

Or. en

Amendament depus de Anders Wijkman

Amendamentul 48
Punctul 11b (nou)

11b. subliniază faptul că oportunităţile privind tehnologiile în domeniul energiei 
regenerabile prezintă aspecte pozitive în multe ţări în curs de dezvoltare; solicită UE 
să sprijine dezvoltarea tehnologiilor în domeniul energiei regenerabile în ţările în 
curs de dezvoltare şi să faciliteze accesul uşor la pieţele europene, inclusiv prin 
eliminarea taxelor la import.

Or. en
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