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Amendamentul 1
Karl-Heinz Florenz

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută comunicarea Comisiei și, în 
special, accentul pe care îl pune asupra 
materiilor prime și a materiilor prime 
recuperate provenite din resurse minerale 
și resurse biotice și asupra eficienței 
resurselor și a reciclării, precum și 
recunoașterea importanței mineritului 
urban ca sursă valoroasă de obținere, 
reciclare și reciclare în amonte a 
materiilor prime; subliniază potențialul 
reutilizării ca și categorie separată, pentru 
a prelungi viața produselor, și îndeamnă 
Comisia că dezvolte reutilizarea;

1. salută comunicarea Comisiei și, în 
special, accentul pe care îl pune asupra 
materiilor prime și a materiilor prime 
recuperate, hotărârea acesteia de a lua în 
considerare cei trei piloni ai acestei 
provocări ample, reprezentați de 
asigurarea echității și a sustenabilității 
aprovizionării cu materii prime de pe 
piețele internaționale, încurajarea 
aprovizionării sustenabile în cadrul UE și 
promovarea eficienței utilizării resurselor 
și a reciclării;

Or. en

Amendamentul 2
Lucas Hartong

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută comunicarea Comisiei și în 
special accentul pe care îl pune asupra 
materiilor prime și a materiilor prime 
recuperate provenite din resurse minerale și 
resurse biotice și asupra eficienței 
resurselor și a reciclării, precum și 
recunoașterea importanței mineritului 
urban („urban mining”) ca sursă valoroasă 
de obținere, reciclare și reciclare în amonte 
a materiilor prime; subliniază potențialul 
reutilizării ca și categorie separată, pentru a 
prelungi viața produselor, și îndeamnă 
Comisia să dezvolte reutilizarea;

1. salută comunicarea Comisiei și în 
special accentul pe care îl pune asupra 
materiilor prime și a materiilor prime 
recuperate provenite din resurse minerale și 
resurse biotice și asupra eficienței 
resurselor și a reciclării, precum și 
recunoașterea importanței mineritului 
urban („urban mining”) ca sursă valoroasă 
de obținere, reciclare și reciclare în amonte 
a materiilor prime; subliniază potențialul 
reutilizării ca și categorie separată, pentru a 
prelungi viața produselor;
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Or. nl

Amendamentul 3
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută comunicarea Comisiei și, în 
special, accentul pe care îl pune asupra 
materiilor prime și a materiilor prime 
recuperate provenite din resurse minerale și 
resurse biotice și asupra eficienței 
resurselor și a reciclării, precum și 
recunoașterea importanței mineritului 
urban ca sursă valoroasă de obținere, 
reciclare și reciclare în amonte a materiilor 
prime; subliniază potențialul reutilizării ca 
și categorie separată, pentru a prelungi 
viața produselor, și îndeamnă Comisia că
dezvolte reutilizarea;

1. salută comunicarea Comisiei și, în 
special, accentul pe care îl pune asupra 
materiilor prime și a materiilor prime 
recuperate provenite din resurse minerale și 
resurse biotice și asupra eficienței 
resurselor și a reciclării, precum și 
recunoașterea importanței mineritului 
urban ca sursă valoroasă de obținere, adică 
de reutilizare, reciclare și reciclare în 
amonte a materiilor prime; subliniază 
potențialul reutilizării ca și categorie 
separată, pentru a prelungi viața 
produselor, și îndeamnă Comisia să
dezvolte reutilizarea;

Or. en

Amendamentul 4
Judith A. Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută comunicarea Comisiei și, în 
special, accentul pe care îl pune asupra 
materiilor prime și a materiilor prime 
recuperate provenite din resurse minerale și 
resurse biotice și asupra eficienței 
resurselor și a reciclării, precum și 
recunoașterea importanței mineritului 
urban ca sursă valoroasă de obținere, 
reciclare și reciclare în amonte a materiilor 
prime; subliniază potențialul reutilizării ca 

1. salută comunicarea Comisiei și, în 
special, accentul pe care îl pune asupra 
materiilor prime și a materiilor prime 
recuperate provenite din resurse minerale și 
resurse biotice și asupra eficienței 
resurselor și a reciclării, precum și 
recunoașterea importanței mineritului 
urban ca sursă valoroasă de obținere, 
reciclare și reciclare în amonte a materiilor 
prime; constată că reciclarea determină 
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și categorie separată, pentru a prelungi 
viața produselor, și îndeamnă Comisia că
dezvolte reutilizarea;

adesea degradarea valorii materiilor 
prime și că ar trebui acordată mai multă 
atenție reciclării în amonte a materiilor 
prime care ar asigura o valoare mai mare 
materiilor recuperate; subliniază 
potențialul reutilizării ca și categorie 
separată, pentru a prelungi viața 
produselor, și îndeamnă Comisia să
dezvolte reutilizarea;

Or. en

Amendamentul 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută comunicarea Comisiei și, în 
special, accentul pe care îl pune asupra 
materiilor prime și a materiilor prime 
recuperate provenite din resurse minerale și 
resurse biotice și asupra eficienței 
resurselor și a reciclării, precum și 
recunoașterea importanței mineritului 
urban ca sursă valoroasă de obținere, 
reciclare și reciclare în amonte a materiilor 
prime; subliniază potențialul reutilizării ca 
și categorie separată, pentru a prelungi 
viața produselor, și îndeamnă Comisia să
dezvolte reutilizarea;

1. salută comunicarea Comisiei și, în 
special, accentul pe care îl pune asupra 
materiilor prime și a materiilor prime 
recuperate provenite din resurse minerale și 
resurse biotice și asupra eficienței 
resurselor și a reciclării, precum și 
recunoașterea importanței mineritului 
urban ca sursă valoroasă de obținere, 
reciclare și reciclare în amonte a materiilor 
prime; subliniază potențialul reutilizării ca 
și categorie separată, pentru a prelungi 
viața produselor, și îndeamnă Comisia să
dezvolte reutilizarea, în special prin 
politicile sale privind proiectarea 
ecologică și deșeurile;

Or. en

Amendamentul 6
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 1



PE466.974v01-00 6/55 AM\868777RO.doc

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută comunicarea Comisiei și, în 
special, accentul pe care îl pune asupra 
materiilor prime și a materiilor prime 
recuperate provenite din resurse minerale și 
resurse biotice și asupra eficienței 
resurselor și a reciclării, precum și
recunoașterea importanței mineritului 
urban ca sursă valoroasă de obținere, 
reciclare și reciclare în amonte a materiilor 
prime; subliniază potențialul reutilizării ca 
și categorie separată, pentru a prelungi 
viața produselor, și îndeamnă Comisia că 
dezvolte reutilizarea;

1. salută comunicarea Comisiei și, în 
special, accentul pe care îl pune asupra 
materiilor prime și a materiilor prime 
recuperate provenite din resurse minerale și 
resurse biotice și asupra eficienței 
resurselor și a reciclării, precum și 
recunoașterea semnificației mineritului 
urban ca sursă valoroasă de obținere, 
reciclare și reciclare în amonte a materiilor 
prime; subliniază potențialul reutilizării ca 
și categorie separată, pentru a prelungi 
viața produselor, și îndeamnă Comisia să 
dezvolte reutilizarea;

Or. fi

Amendamentul 7
Karl-Heinz Florenz

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că este importată 
clarificarea referitoare la domeniul exact 
de acțiune al strategiei privind materiile 
prime; consideră că, în timp ce Comisia 
ar trebui să monitorizeze provocările 
referitoare la toate resursele, ar fi, 
într-adevăr, oportună axarea pe materiile 
prime industriale, în ceea ce privește 
această inițiativă, în vederea unei 
abordări mai specifice;

Or. en

Amendamentul 8
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies
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Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază faptul că – în special în 
ceea ce privește materiile prime - sunt de 
o importanță majoră o politică coerentă, o 
viziune strategică și pe termen lung, 
precum și o abordare coordonată a 
tuturor actorilor implicați, în special în 
cadrul Comisiei;

Or. en

Amendamentul 9
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază faptul că sunt necesare date 
suplimentare și mai multe studii pentru a 
asigura o abordare mai specifică, în 
special în ceea ce privește analizele 
fluxurilor de deșeuri, dar și potențialul 
tehnologiilor inovatoare de reciclare și 
substituire;

Or. en

Amendamentul 10
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 1d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. salută recunoașterea importanței 
mineritului urban ca sursă valoroasă de 
obținere, reciclare și reciclare în amonte a 
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materiilor prime și consideră că există o 
nevoie urgentă de informații suplimentare 
privind mineritul urban și, prin urmare, 
solicită Comisiei să evalueze mai ales 
potențialul, dar și posibilele limite în 
această privință; subliniază potențialul 
reutilizării ca și categorie separată, pentru 
a prelungi viața produselor și îndeamnă 
Comisia (CE) să dezvolte reutilizarea;

Or. en

Amendamentul 11
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. cu toate acestea, regretă lipsa de 
propuneri de măsuri concrete din partea 
Comisiei, și atrage atenția cu privire la 
faptul că, fără astfel de măsuri, 
obiectivele declarate nu pot fi atinse;

Or. en

Amendamentul 12
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reiterează faptul că unele produse 
derivate scoase din uz trebuie să fie 
gestionate ca deșeuri, chiar dacă acestea 
urmează să fie reciclate sau reprelucrate, 
ceea ce este o povară uriașă, care adaugă 
un cost semnificativ la eliminare și în 
multe cazuri acționează ca o barieră în 
calea unei eficiențe sporite a resurselor; 
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invită Comisia să abordeze urgent această 
chestiune prin măsuri pragmatice privind 
criterii de neîncadrare în categoria 
deșeuri pentru a avansa fluxurile, 
conform Directivei-cadru revizuite a UE 
privind deșeurile1;
1 Directiva 2008/98/CE

Or. it

Amendamentul 13
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată că nivelul redus de consum, 
prevenirea generării de deșeuri și 
reutilizarea reprezintă elemente-cheie 
pentru o tranziție către o economie 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 14
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că, date fiind 
creșterea populației la nivel mondial, 
creșterea consumului și obiectivele UE de 
creștere economică, decuplarea creșterii 
de materiile prime este și mai esențială; 
insistă, prin urmare, asupra faptului că ar 
trebui stabilite obiective de reducere 
pentru stabilizarea utilizării materiilor 
prime și propune un obiectiv anual de 

eliminat
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eficiență de 3% la nivelul UE pentru 
materiile prime;

Or. it

Amendamentul 15
Lucas Hartong

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că, date fiind 
creșterea populației la nivel mondial, 
creșterea consumului și obiectivele UE de 
creștere economică, decuplarea creșterii 
de materiile prime este și mai esențială; 
insistă, prin urmare, asupra faptului că ar
trebui stabilite obiective de reducere 
pentru stabilizarea utilizării materiilor 
prime și propune un obiectiv anual de 
eficiență de 3% la nivelul UE pentru 
materiile prime;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 16
Karl-Heinz Florenz

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că, date fiind creșterea 
populației la nivel mondial, creșterea 
consumului și obiectivele UE de creștere 
economică, decuplarea creșterii de 
materiile prime este și mai esențială; 
insistă, prin urmare, asupra faptului că ar 
trebui stabilite obiective de reducere 
pentru stabilizarea utilizării materiilor 
prime și propune un obiectiv anual de 

2. subliniază faptul că, date fiind creșterea 
populației la nivel mondial, creșterea 
consumului și obiectivele UE de creștere 
economică, decuplarea creșterii de 
materiile prime este și mai esențială; 
insistă, prin urmare, asupra faptului că 
trebuie introdusă o metodologie fiabilă și 
robustă care să poată stabili obiective de 
eficiență (specifice pentru fiecare sector) 
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eficiență de 3 % la nivelul UE pentru 
materiile prime;

pentru stabilizarea utilizării materiilor 
prime;

Or. en

Amendamentul 17
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că, date fiind creșterea 
populației la nivel mondial, creșterea 
consumului și obiectivele UE de creștere 
economică, decuplarea creșterii de 
materiile prime este și mai esențială; 
insistă, prin urmare, asupra faptului că ar 
trebui stabilite obiective de reducere 
pentru stabilizarea utilizării materiilor 
prime și propune un obiectiv anual de 
eficiență de 3 % la nivelul UE pentru 
materiile prime;

2. subliniază faptul că, date fiind creșterea 
populației la nivel mondial, creșterea 
consumului și obiectivele UE de creștere 
economică, presiunea asupra resurselor 
naturale și a materiilor prime a crescut; 
și, prin urmare, îndeamnă la depunerea 
mai multor eforturi pentru a susține și 
păstra aceste materii și încurajează 
Comisia să elaboreze o metodologie 
fiabilă de măsurare și monitorizare a 
eficienței utilizării resurselor;

Or. en

Amendamentul 18
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că, date fiind creșterea
populației la nivel mondial, creșterea 
consumului și obiectivele UE de creștere 
economică, decuplarea creșterii de 
materiile prime este și mai esențială; 
insistă, prin urmare, asupra faptului că ar 
trebui stabilite obiective de reducere 
pentru stabilizarea utilizării materiilor 
prime și propune un obiectiv anual de 

2. subliniază faptul că, date fiind creșterea 
populației la nivel mondial, creșterea 
consumului și obiectivele UE de creștere 
economică, decuplarea creșterii de 
materiile prime este și mai esențială; 
insistă, prin urmare, asupra faptului că ar 
trebui stabilite obiective pentru reducerea 
nivelului de utilizare a materiilor prime și 
propune un obiectiv anual de eficiență de 
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eficiență de 3 % la nivelul UE pentru 
materiile prime;

3 % la nivelul UE pentru reducerea 
absolută la nivelul utilizării materiilor
prime extrase; consideră că progresul 
către acest obiectiv și punerea în aplicare 
a politicilor de susținere de către statele 
membre ar trebui monitorizate de 
semestrul european, sistemul de raportare 
pentru coordonarea și supravegherea 
politicilor structurale și bugetare ale 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că, date fiind creșterea 
populației la nivel mondial, creșterea 
consumului și obiectivele UE de creștere 
economică, decuplarea creșterii de 
materiile prime este și mai esențială; 
insistă, prin urmare, asupra faptului că ar 
trebui stabilite obiective de reducere pentru 
stabilizarea utilizării materiilor prime și 
propune un obiectiv anual de eficiență de 
3 % la nivelul UE pentru materiile prime;

2. subliniază faptul că, date fiind creșterea 
populației la nivel mondial, creșterea 
consumului și obiectivele UE de creștere 
economică, decuplarea creșterii de 
materiile prime pure este și mai esențială; 
insistă, prin urmare, asupra faptului că ar 
trebui stabilite obiective de reducere pentru 
stabilizarea utilizării materiilor prime pure 
și propune un obiectiv anual de eficiență de 
3 % la nivelul UE pentru materiile prime; 
recunoaște că cei trei piloni ai 
Comunicării vor fi necesari pentru 
confruntarea pe viitor cu cererea tot mai 
mare de materii prime, dar sugerează 
introducerea unei ierarhii clare între 
piloni, acordând prioritate reciclării și 
utilizării eficiente a resurselor, apoi 
dezvoltării de practici sustenabile de 
minerit în UE și, în cele din urmă, 
asigurării unui acces echitabil și 
sustenabil la materii prime din țări terțe;

Or. en



AM\868777RO.doc 13/55 PE466.974v01-00

RO

Amendamentul 20
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că, date fiind creșterea 
populației la nivel mondial, creșterea 
consumului și obiectivele UE de creștere 
economică, decuplarea creșterii de 
materiile prime este și mai esențială; 
insistă, prin urmare, asupra faptului că ar 
trebui stabilite obiective de reducere 
pentru stabilizarea utilizării materiilor 
prime și propune un obiectiv anual de 
eficiență de 3% la nivelul UE pentru 
materiile prime;

2. subliniază faptul că, date fiind creșterea 
populației la nivel mondial, creșterea 
consumului și obiectivele UE de creștere 
economică, decuplarea creșterii de 
materiile prime este și mai esențială; 
solicită Comisiei să dezvolte o metodologie 
fiabilă, în vederea cuantificării eficienței 
utilizării resurselor;

Or. es

Amendamentul 21
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că, date fiind creșterea 
populației la nivel mondial, creșterea 
consumului și obiectivele UE de creștere 
economică, decuplarea creșterii de 
materiile prime este și mai esențială; 
insistă, prin urmare, asupra faptului că ar 
trebui stabilite obiective de reducere 
pentru stabilizarea utilizării materiilor 
prime și propune un obiectiv anual de 
eficiență de 3% la nivelul UE pentru 
materiile prime;

2. subliniază faptul că, date fiind creșterea 
populației la nivel mondial, creșterea 
consumului și obiectivele UE de creștere 
economică, decuplarea creșterii de 
materiile prime este și mai esențială; 
subliniază faptul că o politică privind 
eficiența materiilor prime ar trebui să 
facă parte dintr-o abordare integrată, care 
să profite cât mai mult de legislația 
europeană de mediu care reglementează 
eficiența resurselor în mai multe domenii; 
trebuie subliniat, de asemenea, faptul că 
este necesară definirea în mod clar a 
„eficienței resurselor” pe baza unui temei 
științific;
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Or. it

Amendamentul 22
Richard Seeber

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că, date fiind creșterea 
populației la nivel mondial, creșterea 
consumului și obiectivele UE de creștere 
economică, decuplarea creșterii de 
materiile prime este și mai esențială; 
insistă, prin urmare, asupra faptului că ar 
trebui stabilite obiective de reducere 
pentru stabilizarea utilizării materiilor 
prime și propune un obiectiv anual de 
eficiență de 3 % la nivelul UE pentru 
materiile prime;

2. subliniază faptul că, date fiind creșterea 
populației la nivel mondial, creșterea 
consumului și obiectivele UE de creștere 
economică, decuplarea creșterii de 
materiile prime este și mai esențială; 
solicită Comisiei să elaboreze o 
metodologie eficientă de evaluare a 
eficienței utilizării resurselor și să 
investigheze potențialul de îmbunătățire 
în cadrul inițiativei sale emblematice „O 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor”, în vederea facilitării 
comparației cu industriile din alte țări și a 
stabilirii de ținte obiective pentru a 
optimiza eficiența utilizării materiilor 
prime în Europa;

Or. en

Amendamentul 23
Salvatore Tatarella

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că, date fiind creșterea 
populației la nivel mondial, creșterea 
consumului și obiectivele UE de creștere 
economică, decuplarea creșterii de 
materiile prime este și mai esențială; 
insistă, prin urmare, asupra faptului că ar 
trebui stabilite obiective de reducere 
pentru stabilizarea utilizării materiilor 

2. subliniază faptul că, date fiind creșterea 
populației la nivel mondial, creșterea 
consumului și obiectivele UE de creștere 
economică, decuplarea creșterii de 
materiile prime este și mai esențială;
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prime și propune un obiectiv anual de 
eficiență de 3 % la nivelul UE pentru 
materiile prime;

Or. en

Amendamentul 24
Lucas Hartong

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită insistent Comisia să analizeze 
posibilitatea elaborării unei ierarhii a 
materiilor prime pentru a asigura 
utilizarea cu valoarea adăugată cea mai 
ridicată a materiilor prime fără a 
compromite mediu; invită Comisia să 
recenzeze concurența pentru aceleași 
materiale și să abordeze consumul 
neesențial de materii prime;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 25
Karl-Heinz Florenz

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită insistent Comisia să analizeze 
posibilitatea elaborării unei ierarhii a 
materiilor prime pentru a asigura utilizarea 
cu valoarea adăugată cea mai ridicată a 
materiilor prime fără a compromite mediu; 
invită Comisia să recenzeze concurența 
pentru aceleași materiale și să abordeze 
consumul neesențial de materii prime;

3. invită insistent toții actorii să informeze 
cu privire la concurență în ceea ce 
privește utilizarea materiilor prime și 
consideră că o ierarhie a materiilor prime 
pentru a asigura utilizarea cu valoarea 
adăugată cea mai ridicată a materiilor 
prime fără a compromite mediul ar putea fi 
o cale către abordarea provocărilor în 
viitor;
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Or. en

Amendamentul 26
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită insistent Comisia să analizeze 
posibilitatea elaborării unei ierarhii a 
materiilor prime pentru a asigura 
utilizarea cu valoarea adăugată cea mai 
ridicată a materiilor prime fără a 
compromite mediu; invită Comisia să 
recenzeze concurența pentru aceleași 
materiale și să abordeze consumul 
neesențial de materii prime;

3. invită insistent Comisia să elaboreze o 
matrice a ierarhiei materiilor prime care 
să includă, printre altele, 
responsabilitatea, concurența, 
disponibilitatea, accesibilitatea și impactul 
asupra mediului;

Or. en

Amendamentul 27
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită insistent Comisia să analizeze 
posibilitatea elaborării unei ierarhii a 
materiilor prime pentru a asigura
utilizarea cu valoarea adăugată cea mai 
ridicată a materiilor prime fără a 
compromite mediu; invită Comisia să 
recenzeze concurența pentru aceleași 
materiale și să abordeze consumul 
neesențial de materii prime;

3. invită insistent Comisia să analizeze 
posibilitatea elaborării unei ierarhii a 
materiilor prime și să încurajeze o 
dezbatere de amploare cu privire la
utilizarea cu valoarea adăugată cea mai 
ridicată a materiilor prime fără a 
compromite mediul; invită Comisia să 
recenzeze concurența pentru aceleași 
materiale și să abordeze consumul
neesențial de materii prime;

Or. en
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Amendamentul 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită insistent Comisia să analizeze 
posibilitatea elaborării unei ierarhii a 
materiilor prime pentru a asigura utilizarea 
cu valoarea adăugată cea mai ridicată a 
materiilor prime fără a compromite mediu; 
invită Comisia să recenzeze concurența 
pentru aceleași materiale și să abordeze 
consumul neesențial de materii prime;

3. invită insistent Comisia să analizeze 
posibilitatea elaborării unei ierarhii a 
materiilor prime pentru a asigura utilizarea 
cu valoarea adăugată cea mai ridicată a 
materiilor prime fără a compromite mediul; 
invită Comisia să recenzeze concurența 
pentru aceleași materiale și să abordeze 
consumul neesențial de materii prime, 
orientându-se în special asupra materiilor 
prime; consideră că recenzarea ar trebui 
să ia în considerare nu numai 
constrângerile actuale pe partea de 
aprovizionare cu materii prime esențiale, 
ci și evoluția viitoare a cererii de materii 
prime diverse, datorată schimbărilor în 
domeniul tehnologiei, al consumului și al 
producției, astfel încât să evite viitoare 
blocări și să investească în substitute, 
dacă este cazul; consideră că astfel de 
informații ar trebui să asigure direcția 
viitoarei acțiuni comunitare inovatoare;

Or. en

Amendamentul 29
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită insistent Comisia să analizeze 
posibilitatea elaborării unei ierarhii a 
materiilor prime pentru a asigura utilizarea 
cu valoarea adăugată cea mai ridicată a 
materiilor prime fără a compromite mediu; 
invită Comisia să recenzeze concurența 

3. invită insistent Comisia să analizeze 
posibilitatea elaborării unei ierarhii a 
materiilor prime pentru a asigura utilizarea 
cu valoarea adăugată cea mai ridicată a 
materiilor prime fără a compromite mediul; 
invită Comisia să recenzeze concurența 
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pentru aceleași materiale și să abordeze 
consumul neesențial de materii prime;

pentru aceleași materiale și să abordeze 
consumul neesențial de materii prime; 
îndeamnă Comisia să continue 
inventarierea materiilor prime esențiale 
pentru Europa, să examineze în ce 
măsură se pot exploata depozitele 
minerale din Europa și să aibă în vedere 
faptul că exploatarea durabilă a acestora 
ar determina diminuarea necesității 
importurilor din terțe țări;

Or. fi

Amendamentul 30
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei să adune, să 
analizeze și să publice date privind 
disponibilitatea și accesibilitatea și 
schimburile comerciale cu materii prime 
și materii prime recuperate la nivelul UE; 
consideră, în plus, că ar trebui colectate 
date care să permită o comparație a 
caracteristicilor materiilor prime, opțiuni 
de substituție, cea mai eficientă utilizare și 
schimbul de bune practici;

Or. en

Amendamentul 31
Lucas Hartong

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța dezvoltării, 
promovării și implementării unei abordări 

eliminat
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bazate pe ciclul de viață pentru materiile 
prime, astfel încât să se îmbunătățească 
cea mai înaltă calitate și viață a 
materiilor, precum și necesitatea unor 
indicatori de măsurare a utilizării 
eficiente și eficace și atrage atenția 
asupra importanței aplicării în totalitate a 
Directivei privind proiectarea ecologică;

Or. nl

Amendamentul 32
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța dezvoltării, 
promovării și implementării unei abordări 
bazate pe ciclul de viață pentru materiile 
prime, astfel încât să se îmbunătățească 
cea mai înaltă calitate și viață a 
materiilor, precum și necesitatea unor 
indicatori de măsurare a utilizării 
eficiente și eficace și atrage atenția 
asupra importanței aplicării în totalitate a 
Directivei privind proiectarea ecologică;

4. subliniază importanța dezvoltării, 
promovării și implementării unei abordări 
bazate pe ciclul de viață pentru materiile 
prime și subliniază importanța aplicării în 
totalitate a Directivei privind proiectarea 
ecologică;

Or. en

Amendamentul 33
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța dezvoltării, 
promovării și implementării unei abordări 
bazate pe ciclul de viață pentru materiile 
prime, astfel încât să se îmbunătățească cea 

4. subliniază importanța dezvoltării, 
promovării și implementării unei abordări 
bazate pe ciclul de viață pentru materiile 
prime, astfel încât să se îmbunătățească cea 
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mai înaltă calitate și viață a materiilor, 
precum și necesitatea unor indicatori de 
măsurare a utilizării eficiente și eficace și 
atrage atenția asupra importanței aplicării 
în totalitate a Directivei privind proiectarea 
ecologică;

mai înaltă calitate și viață a materiilor, 
precum și necesitatea unor indicatori de 
măsurare a utilizării eficiente și eficace și 
atrage atenția asupra importanței aplicării 
în totalitate a Directivei privind proiectarea 
ecologică, axându-se în principal pe 
eficiența utilizării resurselor și alte 
impacturi de mediu dincolo de eficiența 
energetică; în plus, solicită introducerea 
de cerințe obligatorii de reciclare și de 
utilizare eficientă a resurselor în toate 
măsurile de punere în aplicare din 
anul 2013;

Or. en

Amendamentul 34
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța dezvoltării, 
promovării și implementării unei abordări 
bazate pe ciclul de viață pentru materiile 
prime, astfel încât să se îmbunătățească cea 
mai înaltă calitate și viață a materiilor,
precum și necesitatea unor indicatori de 
măsurare a utilizării eficiente și eficace și 
atrage atenția asupra importanței 
aplicării în totalitate a Directivei privind 
proiectarea ecologică;

4. subliniază importanța dezvoltării, 
promovării și implementării unei abordări 
bazate pe ciclul de viață pentru materiile 
prime, astfel încât să se îmbunătățească cea 
mai înaltă calitate și viață a materiilor, 
precum și necesitatea unor indicatori de 
măsurare a utilizării eficiente și eficace;

Or. en

Amendamentul 35
Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța dezvoltării, 
promovării și implementării unei abordări 
bazate pe ciclul de viață pentru materiile 
prime, astfel încât să se îmbunătățească cea 
mai înaltă calitate și viață a materiilor, 
precum și necesitatea unor indicatori de 
măsurare a utilizării eficiente și eficace și 
atrage atenția asupra importanței aplicării 
în totalitate a Directivei privind proiectarea 
ecologică;

4. subliniază importanța dezvoltării, 
promovării și implementării unei abordări 
bazate pe ciclul de viață pentru materiile 
prime, astfel încât să se îmbunătățească cea 
mai înaltă calitate și viață a materiilor, 
precum și necesitatea unor indicatori de 
măsurare a utilizării eficiente și eficace și 
de identificare a impacturilor exercitate 
asupra mediului de procedurile de 
extracție și de utilizare a materiilor prime 
și atrage atenția asupra importanței 
aplicării în totalitate a Directivei privind 
proiectarea ecologică și asupra extinderii 
acesteia la eficiența utilizării resurselor; 

Or. en

Amendamentul 36
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța dezvoltării, 
promovării și implementării unei abordări 
bazate pe ciclul de viață pentru materiile 
prime, astfel încât să se îmbunătățească 
cea mai înaltă calitate și viață a 
materiilor, precum și necesitatea unor 
indicatori de măsurare a utilizării eficiente 
și eficace și atrage atenția asupra 
importanței aplicării în totalitate a 
Directivei privind proiectarea ecologică;

4. subliniază importanța monitorizării 
pentru sporirea calității produselor, în 
vederea creșterii eficienței utilizării 
resurselor, necesitatea unor indicatori de 
măsurare a utilizării eficiente și eficace și 
atrage atenția asupra importanței aplicării 
în totalitate a Directivei privind proiectarea 
ecologică;

Or. es

Amendamentul 37
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța dezvoltării, 
promovării și implementării unei abordări 
bazate pe ciclul de viață pentru materiile 
prime, astfel încât să se îmbunătățească cea 
mai înaltă calitate și viață a materiilor, 
precum și necesitatea unor indicatori de 
măsurare a utilizării eficiente și eficace și 
atrage atenția asupra importanței aplicării 
în totalitate a Directivei privind proiectarea 
ecologică;

4. subliniază importanța dezvoltării, 
promovării și implementării unei abordări 
bazate pe ciclul de viață pentru materiile 
prime, astfel încât să se îmbunătățească cea 
mai înaltă calitate și viață a materiilor, 
precum și necesitatea unor indicatori de 
măsurare a utilizării eficiente și eficace și 
atrage atenția asupra importanței aplicării 
în totalitate a Directivei privind proiectarea 
ecologică; subliniază faptul că inovarea 
este o condiție fundamentală pentru 
abordarea noilor provocări, iar eficiența 
resurselor trebuie să facă parte dintr-o 
politică orientată către promovarea 
cercetării și inovării, care stimulează 
competitivitatea întreprinderilor 
europene;

Or. it

Amendamentul 38
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța dezvoltării, 
promovării și implementării unei abordări 
bazate pe ciclul de viață pentru materiile 
prime, astfel încât să se îmbunătățească cea 
mai înaltă calitate și viață a materiilor, 
precum și necesitatea unor indicatori de 
măsurare a utilizării eficiente și eficace și 
atrage atenția asupra importanței aplicării 
în totalitate a Directivei privind proiectarea 
ecologică;

4. subliniază importanța dezvoltării, 
promovării și implementării unei abordări 
bazate pe ciclul de viață pentru materiile 
prime, astfel încât să se includă costurile 
externe de mediu, asociate cu extracția și 
utilizarea materiilor prime, să se 
îmbunătățească cea mai înaltă calitate și 
viață a materiilor, precum și necesitatea 
unor indicatori de măsurare a utilizării 
eficiente și eficace și atrage atenția asupra 
importanței aplicării în totalitate a 
Directivei privind proiectarea ecologică;
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Or. en

Amendamentul 39
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. încurajează Comisia să dezvolte o 
strategie de reciclare cu recuperare cât 
mai apropiată posibil de sursa de deșeuri, 
incluzând purificarea apei reziduale, dat 
fiind că acest fapt va permite recuperarea 
de concentrații mai mari de materii prime, 
va preveni imposibilitatea de recuperare, 
va diminua impactul negativ asupra 
mediului și, posibil, va spori eficiența 
energetică;

Or. en

Amendamentul 40
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază importanța punerii depline 
în aplicare a Directivei privind 
proiectarea ecologică; consideră că rolul 
proiectanților și al oamenilor de știință ar 
trebui luat în considerare în mod activ în 
cadrul asigurării unei utilizări eficace și 
eficiente a materiilor prime în întregul 
ciclu de viață a produselor, întrucât 
reciclarea de înaltă calitate se poate 
realiza numai dacă întregul lanț de 
aprovizionare este închis și toate părțile 
interesate cooperează pentru a asigura o 
rată ridicată de recolectare;
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Or. en

Amendamentul 41
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia și statele membre să 
acorde o responsabilitate și mai mare în 
legislație producătorilor pentru a asigura un 
nivel mai ridicat al recuperării, 
reutilizabilității, reciclabilității și 
reciclabilității în amonte a materiilor prime 
și pentru a stimula utilizarea eficientă a 
materiilor prime;

5. invită Comisia și statele membre să 
acorde o responsabilitate și mai mare în 
legislație producătorilor pentru a asigura un 
nivel mai ridicat al recuperării, 
reutilizabilității, reciclabilității și 
reciclabilității în amonte a materiilor prime 
și pentru a stimula utilizarea eficientă a 
materiilor prime, subliniază importanța 
unei economii circulare eficiente din acest 
punct de vedere;

Or. en

Amendamentul 42
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia și statele membre să 
acorde o responsabilitate și mai mare în 
legislație producătorilor pentru a asigura 
un nivel mai ridicat al recuperării, 
reutilizabilității, reciclabilității și 
reciclabilității în amonte a materiilor 
prime și pentru a stimula utilizarea 
eficientă a materiilor prime;

5. invită Comisia să promoveze o 
responsabilitate sporită a producătorilor în 
statele membre, în conformitate cu 
articolul 8 din Directiva-cadru privind 
deșeurile;

Or. en
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Amendamentul 43
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia și statele membre să 
acorde o responsabilitate și mai mare în 
legislație producătorilor pentru a asigura un 
nivel mai ridicat al recuperării,
reutilizabilității, reciclabilității și 
reciclabilității în amonte a materiilor prime 
și pentru a stimula utilizarea eficientă a 
materiilor prime;

5. invită Comisia și statele membre să 
acorde o responsabilitate și mai mare în 
legislație producătorilor, în special solicită 
Comisiei să revizuiască Directiva privind 
proiectarea ecologică, Directiva privind 
vehiculele scoase din uz, Directiva privind 
bateriile și Directiva DEEE pentru a 
asigura un nivel mai ridicat al 
reutilizabilității, reciclabilității și 
reciclabilității în amonte a materiilor prime 
și pentru a stimula utilizarea eficientă a 
materiilor prime, de exemplu prin cerințe 
mai specifice privind demontarea;

Or. en

Amendamentul 44
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia și statele membre să 
acorde o responsabilitate și mai mare în 
legislație producătorilor pentru a asigura un 
nivel mai ridicat al recuperării, 
reutilizabilității, reciclabilității și 
reciclabilității în amonte a materiilor prime 
și pentru a stimula utilizarea eficientă a 
materiilor prime;

5. invită Comisia și statele membre să 
acorde o responsabilitate și mai mare în 
legislație producătorilor pentru a asigura un 
nivel mai ridicat al recuperării, 
reutilizabilității, refabricării, reciclabilității 
și reciclabilității în amonte a materiilor 
prime și pentru a stimula o utilizare
eficientă a materiilor prime;

Or. en
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Amendamentul 45
Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia și statele membre să 
acorde o responsabilitate și mai mare în
legislație producătorilor pentru a asigura 
un nivel mai ridicat al recuperării, 
reutilizabilității, reciclabilității și 
reciclabilității în amonte a materiilor prime 
și pentru a stimula utilizarea eficientă a 
materiilor prime;

5. invită Comisia și statele membre să 
sporească în continuare nivelul de 
utilizare și de dezvoltare a unor 
instrumente economice adecvate, inclusiv 
stimulente și taxe pentru încurajarea 
sistemelor de prevenire și de reciclare a 
deșeurilor și de responsabilizare a 
producătorilor prin legislație pentru a 
asigura un nivel mai ridicat al reciclării, 
reutilizabilității, reciclabilității și 
reciclabilității în amonte a materiilor prime 
și pentru a stimula utilizarea eficientă a 
materiilor prime;

Or. en

Amendamentul 46
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia și statele membre să 
acorde o responsabilitate și mai mare în 
legislație producătorilor pentru a asigura 
un nivel mai ridicat al recuperării, 
reutilizabilității, reciclabilității și 
reciclabilității în amonte a materiilor 
prime și pentru a stimula utilizarea 
eficientă a materiilor prime;

5. subliniază că producătorii europeni au 
deja responsabilități și sarcini economice 
prevăzute de legislația europeană privind 
mediul la care se face referință. Din acest 
motiv, este necesară o politică eficace 
privind resursele care să nu reprezinte o 
povară suplimentară care ar reduce 
stimulentele pentru întreprinderile 
europene, forțându-le să diminueze 
producția, să reducă locurile de muncă și 
să își delocalizeze activitatea, fapt care ar 
avea un impact global asupra societății în 
ansamblu;
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Or. it

Amendamentul 47
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5 a. solicită Comisiei și statelor membre 
să organizeze campanii de educare și 
conștientizare a consumatorilor în 
vederea folosirii produselor obținute din 
reciclare;

Or. ro

Amendamentul 48
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. este preocupat de aplicarea 
nanotehnologiei la materiile prime, de 
exemplu argint în nanoparticule pentru 
uz antibacterial, care ar putea conduce la 
imposibilitatea recuperării acestor materii 
prime; solicită o analiză atentă a 
impactului de mediu înainte ca tehnica să 
fie adoptată la un nivel extins;

Or. en

Amendamentul 49
João Ferreira

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

5a. consideră că reciclarea materialelor 
(cât mai completă cu putință), pe lângă 
faptul că reduce efectele negative ale
bunurilor aflate la sfârșitul ciclului de 
viață (deșeuri poluante) asupra mediului 
și că ajută la remedierea deficitului de 
diferite materii prime principale, creează 
oportunități pentru dezvoltarea industriei 
autohtone; invită Comisia să sprijine 
concretizarea acestor oportunități deosebit 
de importante în contextul actual al 
crizei;

Or. pt

Amendamentul 50
Lucas Hartong

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să elaboreze un sistem 
de supraveghere pentru toate lanțurile de 
materii prime, prevăzând obligația 
producătorilor de a înregistra originea 
materiilor prime printr-un sistem 
transparent, care să urmeze exemplele 
existente (FSC și FLEGT pentru materiile 
prime ilegale), pentru a permite 
dezvoltarea viitoare a criteriilor de 
durabilitate pentru materiile prime;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 51
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să elaboreze un sistem 
de supraveghere pentru toate lanțurile de 
materii prime, prevăzând obligația 
producătorilor de a înregistra originea 
materiilor prime printr-un sistem 
transparent, care să urmeze exemplele 
existente (FSC și FLEGT pentru materiile 
prime ilegale), pentru a permite 
dezvoltarea viitoare a criteriilor de 
durabilitate pentru materiile prime;

eliminat

Or. en

Amendamentul 52
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să elaboreze un sistem de 
supraveghere pentru toate lanțurile de 
materii prime, prevăzând obligația 
producătorilor de a înregistra originea 
materiilor prime printr-un sistem 
transparent, care să urmeze exemplele 
existente (FSC și FLEGT pentru materiile 
prime ilegale), pentru a permite 
dezvoltarea viitoare a criteriilor de 
durabilitate pentru materiile prime;

6. invită Comisia să evalueze fezabilitatea 
unui sistem de supraveghere pentru toate 
lanțurile de materii prime, care să prevadă
obligația producătorilor de a înregistra 
originea materiilor prime printr-un sistem 
transparent, care să urmeze exemplele 
existente (FSC și FLEGT pentru materiile 
prime ilegale), pentru a permite 
dezvoltarea viitoare a criteriilor de 
durabilitate pentru materiile prime;

Or. it

Amendamentul 53
Karl-Heinz Florenz

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să elaboreze un sistem de 
supraveghere pentru toate lanțurile de 
materii prime, prevăzând obligația 
producătorilor de a înregistra originea 
materiilor prime printr-un sistem 
transparent, care să urmeze exemplele 
existente (FSC și FLEGT pentru materiile 
prime ilegale), pentru a permite 
dezvoltarea viitoare a criteriilor de 
durabilitate pentru materiile prime;

6. invită Comisia să analizeze posibilitățile 
elaborării unui sistem de supraveghere 
pentru toate lanțurile de materii prime, 
după caz, prevăzând obligația 
producătorilor de a înregistra originea 
materiilor prime printr-un sistem 
transparent, care să urmeze exemplele 
existente (FSC și FLEGT pentru materiile 
prime ilegale), pentru a permite 
dezvoltarea viitoare a criteriilor de 
durabilitate pentru materiile prime;

Or. en

Amendamentul 54
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să elaboreze un sistem de 
supraveghere pentru toate lanțurile de 
materii prime, prevăzând obligația 
producătorilor de a înregistra originea 
materiilor prime printr-un sistem 
transparent, care să urmeze exemplele 
existente (FSC și FLEGT pentru materiile 
prime ilegale), pentru a permite 
dezvoltarea viitoare a criteriilor de 
durabilitate pentru materiile prime;

6. invită Comisia să elaboreze un sistem de 
supraveghere pentru toate lanțurile de 
materii prime, prevăzând obligația 
producătorilor de a înregistra originea 
materiilor prime printr-un sistem 
transparent, care să urmeze exemplele 
existente (Regulamentul UE nr. 995/2010 
de stabilire a obligațiilor care revin 
operatorilor care introduc pe piață lemn și 
produse din lemn), pentru a permite 
dezvoltarea viitoare a criteriilor de 
durabilitate pentru materiile prime;

Or. en

Amendamentul 55
Judith A. Merkies
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să elaboreze un sistem de 
supraveghere pentru toate lanțurile de 
materii prime, prevăzând obligația 
producătorilor de a înregistra originea 
materiilor prime printr-un sistem 
transparent, care să urmeze exemplele 
existente (FSC și FLEGT pentru materiile 
prime ilegale), pentru a permite 
dezvoltarea viitoare a criteriilor de 
durabilitate pentru materiile prime;

6. invită Comisia să elaboreze un sistem de 
supraveghere pentru toate lanțurile de 
materii prime, prevăzând obligația 
producătorilor de a înregistra originea 
materiilor prime printr-un sistem 
transparent, care să urmeze exemplele 
existente deja stabilite (FSC și FLEGT 
pentru materiile prime ilegale) și să fie 
extinse la materiile prime minerale și 
biotice, pentru a permite dezvoltarea 
viitoare a criteriilor de durabilitate pentru 
materiile prime;

Or. en

Amendamentul 56
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită aplicarea corectă și rapidă a 
Directivei-cadru privind deșeurile, precum 
și interzicerea depozitelor pentru materii 
prime reciclabile și adoptarea unor criterii 
de eficiență ambițioase pentru incinerare cu 
recuperare de energie, care să aibă ca 
obiectiv reutilizarea și reciclarea materiilor 
prime în locul incinerării;

7. solicită aplicarea corectă și rapidă a 
Directivei-cadru privind deșeurile, precum 
și interzicerea depozitelor pentru materii 
prime reciclabile și adoptarea unor criterii 
de eficiență ambițioase pentru incinerare cu 
recuperare de energie, care să aibă ca 
obiectiv nu doar incinerarea, ci și 
reutilizarea și reciclarea materiilor prime;

Or. it

Amendamentul 57
Karl-Heinz Florenz

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită aplicarea corectă și rapidă a 
Directivei-cadru privind deșeurile, precum 
și interzicerea depozitelor pentru materii 
prime reciclabile și adoptarea unor criterii 
de eficiență ambițioase pentru incinerare cu 
recuperare de energie, care să aibă ca 
obiectiv reutilizarea și reciclarea materiilor 
prime în locul incinerării;

7. solicită aplicarea corectă și rapidă a
Directivei-cadru privind deșeurile și a 
legislației conexe, precum și interzicerea 
depozitelor pentru deșeuri menajere 
netratate până în 2025 (probabil printr-o 
abordare treptată) și adoptarea unor 
criterii de eficiență ambițioase pentru 
incinerare cu recuperare de energie, care să 
aibă ca obiectiv reutilizarea și reciclarea 
materiilor prime în locul incinerării;

Or. en

Amendamentul 58
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită aplicarea corectă și rapidă a 
Directivei-cadru privind deșeurile, precum 
și interzicerea depozitelor pentru materii 
prime reciclabile și adoptarea unor criterii 
de eficiență ambițioase pentru incinerare 
cu recuperare de energie, care să aibă ca 
obiectiv reutilizarea și reciclarea 
materiilor prime în locul incinerării;

7. solicită aplicarea corectă și rapidă a 
Directivei-cadru privind deșeurile și, în 
special, punerea strictă în aplicare a unei 
ierarhii privind deșeurile, care să acorde 
prioritate prevenirii, reutilizării și 
reciclării înaintea incinerării; deplânge 
faptul că reciclarea este adesea 
împiedicată de disponibilitatea unor 
opțiuni mai ieftine de tratare a deșeurilor, 
cum ar fi depozitarea sau incinerarea, 
care, totuși, au efecte externe și costuri 
semnificative pentru societate; din acest 
punct de vedere, solicită instrumente 
fiscale pentru orientarea avantajelor 
comparative către reciclare;

Or. en

Amendamentul 59
Julie Girling
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Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită aplicarea corectă și rapidă a 
Directivei-cadru privind deșeurile, precum 
și interzicerea depozitelor pentru materii 
prime reciclabile și adoptarea unor criterii 
de eficiență ambițioase pentru incinerare 
cu recuperare de energie, care să aibă ca 
obiectiv reutilizarea și reciclarea 
materiilor prime în locul incinerării;

7. solicită aplicarea corectă și rapidă a 
Directivei-cadru privind deșeurile;

Or. en

Amendamentul 60
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită aplicarea corectă și rapidă a 
Directivei-cadru privind deșeurile, precum 
și interzicerea depozitelor pentru materii 
prime reciclabile și adoptarea unor criterii 
de eficiență ambițioase pentru incinerare cu 
recuperare de energie, care să aibă ca 
obiectiv reutilizarea și reciclarea materiilor 
prime în locul incinerării;

7. solicită aplicarea corectă și rapidă a 
Directivei-cadru privind deșeurile, precum 
și interzicerea depozitelor pentru materii 
prime reciclabile și adoptarea unor criterii 
de eficiență ambițioase pentru incinerare cu 
recuperare de energie, care să aibă ca 
obiectiv reutilizarea și reciclarea materiilor 
prime în locul incinerării ca instrument de 
recuperare a unui volum cât mai mare de 
materii prime utile, cât mai rapid și mai 
aproape de sursa de deșeuri posibil, în 
vederea prevenirii imposibilității de 
recuperare, a reducerii impactului negativ 
asupra mediului și a sporirii eficienței 
energetice;

Or. en

Amendamentul 61
Gerben-Jan Gerbrandy
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Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită aplicarea corectă și rapidă a 
Directivei-cadru privind deșeurile, precum 
și interzicerea depozitelor pentru materii 
prime reciclabile și adoptarea unor criterii 
de eficiență ambițioase pentru incinerare cu 
recuperare de energie, care să aibă ca 
obiectiv reutilizarea și reciclarea materiilor 
prime în locul incinerării;

7. solicită aplicarea corectă și rapidă a 
Directivei-cadru privind deșeurile și 
introducerea unei interdicții treptate 
privind depozitele pentru materii prime 
reciclabile, elaborarea de criterii de 
proiectare ecologică care să asigure 
reciclabilitatea marii majorități a 
produselor plasate pe piață și adoptarea 
unor criterii de eficiență ambițioase pentru 
incinerare cu recuperare de energie, care să 
aibă ca obiectiv reutilizarea și reciclarea 
materiilor prime în locul incinerării;

Or. en

Amendamentul 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită aplicarea corectă și rapidă a 
Directivei-cadru privind deșeurile, precum 
și interzicerea depozitelor pentru materii 
prime reciclabile și adoptarea unor criterii 
de eficiență ambițioase pentru incinerare
cu recuperare de energie, care să aibă ca
obiectiv reutilizarea și reciclarea 
materiilor prime în locul incinerării;

7. solicită aplicarea corectă și rapidă a 
Directivei-cadru privind deșeurile, pentru 
a evita depozitarea de materii prime 
reciclabile și adoptarea unor criterii de 
eficiență ambițioase pentru valorificarea 
cu recuperare de energie, conform 
ierarhiei deșeurilor și având drept obiectiv
final evitarea eliminării acestora;

Or. es

Amendamentul 63
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită aplicarea corectă și rapidă a 
Directivei-cadru privind deșeurile, precum 
și interzicerea depozitelor pentru materii 
prime reciclabile și adoptarea unor criterii 
de eficiență ambițioase pentru incinerare 
cu recuperare de energie, care să aibă ca 
obiectiv reutilizarea și reciclarea materiilor 
prime în locul incinerării;

7. solicită aplicarea corectă și rapidă a 
Directivei-cadru privind deșeurile, precum 
și interzicerea depozitelor pentru materii 
prime reciclabile și adoptarea unor criterii 
de eficiență în conformitate cu obiectivele
pentru incinerare cu recuperare de energie, 
care să aibă ca obiectiv reutilizarea și 
reciclarea materiilor prime;

Or. fi

Amendamentul 64
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită aplicarea corectă și rapidă a 
Directivei-cadru privind deșeurile, precum
și interzicerea depozitelor pentru materii 
prime reciclabile și adoptarea unor criterii 
de eficiență ambițioase pentru incinerare 
cu recuperare de energie, care să aibă ca 
obiectiv reutilizarea și reciclarea 
materiilor prime în locul incinerării;

7. solicită aplicarea corectă și rapidă a 
Directivei-cadru privind deșeurile și, în 
special, a ierarhiei al cărei obiectiv ar 
trebui să fie acordarea de prioritate 
reutilizării, reciclării și, ulterior, altor 
proceduri de recuperare, în detrimentul 
eliminării, continuând să se reducă 
treptat stocarea în depozite;

Or. fr

Amendamentul 65
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. este de acord cu analiza Comisiei 
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potrivit căreia o mai bună aplicare și 
respectare a legislației existente privind 
deșeurile este esențială pentru 
promovarea unei Europe mai eficiente din 
punctul de vedere al utilizării resurselor 
și, prin urmare, solicită Comisiei să 
propună înființarea, până la sfârșitul 
anului 2011, a unei agenții europene de 
punere în aplicare a legislației privind 
deșeurile, alături de un organism 
european specific care să deruleze 
inspecții de mediu directe, dat fiind că o 
mai bună punere în aplicare a legislației 
existente ar asigura, pe lângă beneficiile 
pentru mediu și sănătatea umană, 
avantaje economice importante și ar spori 
accesul la materii prime secundare de 
valoare;

Or. en

Amendamentul 66
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că obiectivele care au fost 
deja stabilite în mai multe directive 
privind colectarea și separarea deșeurilor 
ar trebui dezvoltate în continuare în 
vederea unei recuperări de materii prime 
la cel mai ridicat nivel și cea mai înaltă 
calitate, în fiecare etapă a procesului de 
reciclare: colectare, demontare, 
preprocesare și reciclare/rafinare;

Or. en

Amendamentul 67
Esther de Lange
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Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază, în acest context, 
importanța eliminării pierderilor de 
materii prime și elemente nutritive din 
îngrășămintele de origine animală și 
invită Comisia și statele membre să 
sprijine tratarea îngrășămintelor de 
origine animală; subliniază, în acest 
context, importanța definirii digestatului 
ca înlocuitor al îngrășămintelor de 
origine animală;

Or. nl

Amendamentul 68
Karin Kadenbach

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită Comisiei, în scopul punerii 
rapide și corespunzătoare în aplicare a 
Directivei-cadru privind deșeurile, a 
interdicției privind eliminarea ca deșeuri 
a materiilor prime reciclabile, precum și a 
unor criterii de eficiență mai aspre pentru 
incinerarea cu recuperare de energie, 
care să aibă ca efect reutilizarea și 
reciclarea materiilor prime, să prezinte o 
propunere de modificare a Directivei 
1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 
1999 și să actualizeze și să extindă 
obiectivele prevăzute la articolul 5 
alineatul (2); începând cu 2020, trebuie 
extins obiectivul de reducere al interdicției 
de depozitare a deșeurilor urbane 
biodegradabile la toate deșeurile 
biodegradabile și trebuie stabilită ținta de 
reducere cu 5 %, în sensul Directivei-
cadru privind deșeurile;
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Or. de

Amendamentul 69
Lucas Hartong

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia să includă obiectivele 
planului de acțiune pentru biodiversitate 
în strategia privind materiile prime pentru 
întărirea legăturilor dintre economie și 
mediu și pentru a se ține seama de 
efectele pe care le au asupra mediului 
extracția, producția, utilizarea și 
eliminarea materiilor prime; invită 
insistent Comisia să sprijine dezvoltarea 
amenajării strategice a teritoriului în 
toate statele membre pentru echilibrarea 
extracției de materii prime cu celelalte 
cereri de utilizare a terenului și pentru 
protejarea mediului și a biodiversității;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 70
Karl-Heinz Florenz

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia să includă obiectivele 
planului de acțiune pentru biodiversitate 
în strategia privind materiile prime pentru 
întărirea legăturilor dintre economie și 
mediu și pentru a se ține seama de 
efectele pe care le au asupra mediului 
extracția, producția, utilizarea și 
eliminarea materiilor prime; invită 
insistent Comisia să sprijine dezvoltarea 
amenajării strategice a teritoriului în toate 

8. invită Comisia să asigure că legislația 
în domeniul biodiversității este pusă în 
aplicare în mod coerent și îndeamnă 
Comisia să folosească toate instrumentele 
posibile pentru a asigura că statele 
membre urmează opinia Comisiei potrivit 
căreia este posibilă reconcilierea 
activităților de extracție derulate în 
siturile Natura 2000 sau în apropierea 
acestora cu protecția mediului și 
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statele membre pentru echilibrarea 
extracției de materii prime cu celelalte 
cereri de utilizare a terenului și pentru 
protejarea mediului și a biodiversității;

biodiversitatea, iar amenajarea strategică 
a teritoriului în statele membre nu ar 
trebui să excludă cererea de materii prime
din partea statelor membre vecine; 
îndeamnă Comisia să transmită mai 
departe constatările sale incluse în 
documentul de orientare din luna 
iulie 2010;

Or. en

Amendamentul 71
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia să includă obiectivele 
planului de acțiune pentru biodiversitate în 
strategia privind materiile prime pentru 
întărirea legăturilor dintre economie și 
mediu și pentru a se ține seama de efectele 
pe care le au asupra mediului extracția, 
producția, utilizarea și eliminarea 
materiilor prime; invită insistent Comisia 
să sprijine dezvoltarea amenajării 
strategice a teritoriului în toate statele 
membre pentru echilibrarea extracției de 
materii prime cu celelalte cereri de utilizare 
a terenului și pentru protejarea mediului și 
a biodiversității;

8. invită Comisia să includă obiectivele 
planului de acțiune pentru biodiversitate în 
strategia privind materiile prime pentru 
întărirea legăturilor dintre economie și 
mediu și pentru a se ține seama de efectele 
pe care le au asupra mediului extracția, 
producția, utilizarea și eliminarea 
materiilor prime; invită insistent Comisia 
să sprijine dezvoltarea amenajării 
strategice a teritoriului în toate statele 
membre pentru echilibrarea extracției de 
materii prime cu celelalte cereri de utilizare 
a terenului și pentru protejarea mediului și 
a biodiversității; susține că ar trebui 
adoptată o nouă abordare cu privire la 
extracția materiilor prime, întrucât, 
implicit, numai siturile nerezidențiale și 
neindustriale, cum ar fi zonele fragile 
incluse în Natura 2000, sunt luate în 
considerare pentru extracție, dat fiind 
faptul că cele mai bune situri de extracție 
ar putea fi deja utilizate în alte scopuri;

Or. en
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Amendamentul 72
Anja Weisgerber

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază importanța materiilor 
prime autohtone ca fundament al 
aprovizionării industriei europene cu 
materii prime; solicită, prin urmare, 
statelor membre, să asigure pe termen 
lung depozite de materii prime de 
importanță regională și supraregională; 
solicită, în plus, Comisiei Europene să 
amelioreze condițiile-cadru privind 
exploatarea materiilor prime autohtone și, 
în acest caz, să se prevadă asigurarea 
durabilă a accesului la depozitele de 
materii prime minerale în directive noi 
sau, în cazul revizuirii directivelor și 
dispozițiilor existente, să efectueze o 
analiză a condițiilor ecologice, sociale și 
economice;

Or. de

Amendamentul 73
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. salută elaborarea de instrumente și 
indicatori, cum ar fi TEEB care 
reevaluează valoarea monetară a 
biodiversității și a ecosistemelor și oferă 
un indiciu important cu privire la prețul 
real al extracției, utilizării și eliminării 
materiilor prime, internalizând astfel 
costurile externe; îndeamnă Comisia să 
promoveze și să stimuleze elaborarea unor 
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astfel de instrumente și utilizarea 
acestora;

Or. en

Amendamentul 74
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că activitatea de extracție 
trebuie să se realizeze respectând cele mai 
înalte standarde de securitate în muncă și 
de protecție a mediului, în vederea 
prevenirii accidentelor și a reabilitării 
zonelor exploatate;

Or. es

Amendamentul 75
János Áder

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază faptul că, în timp ce cu 
ajutorul tehnologiilor de minerit pe bază 
de cianuri, care sunt deosebit de 
periculoase pentru mediul înconjurător, 
se pot obține doar 2 grame de aur dintr-o 
tonă de minereu, dintr-o tonă de telefoane 
mobile reciclate se pot obține 
aproximativ 300 de grame de aur, adică 
de 150 de ori mai mult, fără a fi necesară 
utilizarea cianurilor; de aceea, 
reamintește Comisiei Europene de 
Rezoluția Parlamentului European din 
5 mai 2010 referitoare la interzicerea 
generală a utilizării tehnologiilor de 
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minerit pe bază de cianuri în Uniunea 
Europeană până la sfârșitul lui 2011;

Or. hu

Amendamentul 76
Lucas Hartong

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază rolul responsabilității sociale 
care le revine întreprinderilor, precum și 
al respectării celor mai înalte standarde 
ecologice și de mediu și al aplicării celor 
mai bune tehnici disponibile; solicită 
Comisiei să urmeze spiritul proiectului de 
lege Dodd-Frank din SUA privind 
minereurile de conflict și invită insistent 
Comisia să prezinte o propunere 
legislativă; susține Inițiativa pentru 
transparența în industriile extractive 
(EITI);

eliminat

Or. nl

Amendamentul 77
Karl-Heinz Florenz

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază rolul responsabilității sociale 
care le revine întreprinderilor, precum și al 
respectării celor mai înalte standarde 
ecologice și de mediu și al aplicării celor 
mai bune tehnici disponibile; solicită 
Comisiei să urmeze spiritul proiectului de 

9. subliniază rolul responsabilității sociale 
care le revine întreprinderilor, precum și al 
respectării celor mai înalte standarde 
ecologice și de mediu și al aplicării celor 
mai bune tehnici disponibile; solicită 
Comisiei să urmeze spiritul proiectului de 
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lege Dodd-Frank din SUA privind 
minereurile de conflict și invită insistent 
Comisia să prezinte o propunere 
legislativă; susține Inițiativa pentru 
transparența în industriile extractive 
(EITI);

lege Dodd-Frank din SUA privind 
minereurile de conflict, dacă este fezabil,
și invită insistent Comisia să prezinte o 
propunere legislativă; susține Inițiativa 
pentru transparența în industriile extractive 
(EITI);

Or. en

Amendamentul 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază rolul responsabilității sociale 
care le revine întreprinderilor, precum și al 
respectării celor mai înalte standarde 
ecologice și de mediu și al aplicării celor 
mai bune tehnici disponibile; solicită 
Comisiei să urmeze spiritul proiectului de 
lege Dodd-Frank din SUA privind 
minereurile de conflict și invită insistent 
Comisia să prezinte o propunere 
legislativă; susține Inițiativa pentru 
transparența în industriile extractive 
(EITI);

9. subliniază rolul responsabilității sociale 
care le revine întreprinderilor, precum și al 
respectării celor mai înalte standarde de 
mediu, ecologice și de siguranță la locul 
de muncă și al aplicării celor mai bune 
tehnici disponibile; de asemenea, 
subliniază responsabilitatea majoră care 
le revine întreprinderilor în ceea ce 
privește extracția, pentru ca sănătatea 
cetățenilor care locuiesc în apropiere să 
nu fie afectată în urma extracției; solicită 
Comisiei să urmeze spiritul proiectului de 
lege Dodd-Frank din SUA privind 
minereurile de conflict și invită insistent 
Comisia să prezinte o propunere 
legislativă; susține Inițiativa pentru 
transparența în industriile extractive 
(EITI);

Or. sv

Amendamentul 79
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază faptul că politica de 
dezvoltare nu este un instrument al 
diplomației în domeniul materiilor prime;
acceptă faptul că acordurile comerciale ar 
trebui să asigure flexibilitatea necesară 
pentru a susține țările în curs de 
dezvoltare în stabilirea de legături între 
industria de extracție și industria locală; 
consideră că suveranitatea țărilor din 
punctul de vedere al resurselor trebuie 
respectată și solicită Comisiei, în acest 
context, să folosească o abordare
diferențială, luând în considerare 
diversele contexte naționale, astfel încât 
obiectivele privind dezvoltarea și 
industrializarea țărilor în curs de 
dezvoltare să nu fie periclitate;

Or. en

Amendamentul 80
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază necesitatea respectării 
obiectivelor declarate în domeniul politicii 
de cooperare și de sprijin în vederea 
dezvoltării; consideră că țările în curs de 
dezvoltare bogate în materii prime nu ar 
trebui să îndeplinească rolul de 
exportatori neți de materii prime, ci, 
dimpotrivă, acestea ar trebui să elaboreze 
propriile politici industriale și de 
dezvoltare, evoluând în cadrul lanțului 
valoric; respinge o viziune 
neocolonialistă, umbrită de așa-numita 
„diplomație a materiilor prime”;
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Or. pt

Amendamentul 81
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită introducerea activă și 
promovarea unor modele economice mai 
durabile, decuplate de utilizarea 
materialelor, pentru a asigura 
disponibilitatea materiilor prime în UE în 
viitor; solicită Comisiei să elaboreze 
instrumente juridice care să vizeze o 
utilizare mai eficientă a resurselor, 
evitând efectele de recul: propune 
Comisiei să realizeze un studiu 
aprofundat cu privire la modelele 
economice de leasing ca alternative la 
dreptul de proprietate asupra bunurilor, 
precum și cu privire la impactul acestora 
asupra utilizării și recuperării materiilor 
prime;

eliminat

Or. it

Amendamentul 82
Lucas Hartong

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită introducerea activă și 
promovarea unor modele economice mai 
durabile, decuplate de utilizarea 
materialelor, pentru a asigura 
disponibilitatea materiilor prime în UE în 
viitor; solicită Comisiei să elaboreze 
instrumente juridice care să vizeze o 
utilizare mai eficientă a resurselor, 

eliminat



PE466.974v01-00 46/55 AM\868777RO.doc

RO

evitând efectele de recul; propune 
Comisiei să realizeze un studiu 
aprofundat cu privire la modelele 
economice de leasing ca alternative la 
dreptul de proprietate asupra bunurilor, 
precum și cu privire la impactul acestora 
asupra utilizării și recuperării materiilor 
prime;

Or. nl

Amendamentul 83
Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită introducerea activă și 
promovarea unor modele economice mai 
durabile, decuplate de utilizarea 
materialelor, pentru a asigura 
disponibilitatea materiilor prime în UE în 
viitor; solicită Comisiei să elaboreze 
instrumente juridice care să vizeze o 
utilizare mai eficientă a resurselor, evitând 
efectele de recul; propune Comisiei să 
realizeze un studiu aprofundat cu privire la 
modelele economice de leasing ca 
alternative la dreptul de proprietate asupra 
bunurilor, precum și cu privire la impactul 
acestora asupra utilizării și recuperării 
materiilor prime;

10. solicită introducerea activă și 
promovarea unor modele economice mai 
durabile, decuplate de utilizarea 
materialelor, pentru a asigura 
disponibilitatea materiilor prime în UE în 
viitor; solicită Comisiei să elaboreze noi 
instrumente (de exemplu, „certificate 
ecologice” care vizează sporirea gradului 
de utilizare a materiilor prime secundare) 
care să vizeze o utilizare mai eficientă a 
resurselor, evitând efectele de recul; 
propune Comisiei să realizeze un studiu 
aprofundat cu privire la modelele 
economice de leasing ca alternative la 
dreptul de proprietate asupra bunurilor, 
precum și cu privire la impactul acestora 
asupra utilizării și recuperării materiilor 
prime; subliniază faptul că sensibilizarea 
este provocarea principală în această 
privință;

Or. en

Amendamentul 84
Julie Girling
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Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită introducerea activă și 
promovarea unor modele economice mai
durabile, decuplate de utilizarea 
materialelor, pentru a asigura 
disponibilitatea materiilor prime în UE în 
viitor; solicită Comisiei să elaboreze 
instrumente juridice care să vizeze o 
utilizare mai eficientă a resurselor, evitând 
efectele de recul; propune Comisiei să 
realizeze un studiu aprofundat cu privire la 
modelele economice de leasing ca 
alternative la dreptul de proprietate asupra 
bunurilor, precum și cu privire la impactul 
acestora asupra utilizării și recuperării 
materiilor prime;

10. solicită introducerea activă și 
promovarea unor modele economice mai 
durabile, decuplate de utilizarea 
materialelor, pentru a asigura 
disponibilitatea materiilor prime în UE în 
viitor; solicită Comisiei să elaboreze 
abordări care să vizeze o utilizare mai 
eficientă a resurselor, evitând efectele de 
recul; propune Comisiei să realizeze un 
studiu aprofundat cu privire la modelele 
economice de leasing ca alternative la 
dreptul de proprietate asupra bunurilor, 
precum și cu privire la impactul acestora 
asupra utilizării și recuperării materiilor 
prime;

Or. en

Amendamentul 85
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. subliniază faptul că un nou indicator 
care depășește sfera de acțiune a PIB-ului
și care măsoară consumul de resurse și 
productivitatea resurselor este esențial 
pentru decuplarea creșterii economice de 
utilizarea de materii prime;

Or. en
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Amendamentul 86
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. atrage atenția asupra efectelor 
perturbatoare ale speculațiilor asupra 
materiilor prime; consideră că piața fizică 
nu ar trebui să fie eclipsată de piața 
financiară de „instrumente derivate”, al 
cărei volum a crescut pe parcursul anilor, 
făcând necesară și urgentă adoptarea de 
măsuri în acest domeniu; subliniază 
importanța unor informații oficiale fiabile 
privind fluxurile și stocurile fizice de 
materii prime;

Or. pt

Amendamentul 87
Karl-Heinz Florenz

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. invită Comisia să examineze efectele 
impozitelor asupra resurselor minerale, a 
materiilor prime neenergetice, a utilizării 
apei și terenului, în special efectele 
secundare, precum substituirea 
nedurabilă, evaziunea fiscală sau 
relocarea activităților economice către 
țările terțe; subliniază că impozitul pe 
resurse ar atrage după sine creșterea 
valorii resurselor, ceea ce ar conduce la o 
mai bună utilizare, reutilizare și reciclare 
a materiilor prime, precum și la scăderea 
exportului de resurse.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 88
Lucas Hartong

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. invită Comisia să examineze efectele 
impozitelor asupra resurselor minerale, a 
materiilor prime neenergetice, a utilizării 
apei și terenului, în special efectele 
secundare, precum substituirea 
nedurabilă, evaziunea fiscală sau 
relocarea activităților economice către 
țările terțe; subliniază că impozitul pe 
resurse ar atrage după sine creșterea 
valorii resurselor, ceea ce ar conduce la o 
mai bună utilizare, reutilizare și reciclare 
a materiilor prime, precum și la scăderea 
exportului de resurse.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 89
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. invită Comisia să examineze efectele 
impozitelor asupra resurselor minerale, a 
materiilor prime neenergetice, a utilizării 
apei și terenului, în special efectele 
secundare, precum substituirea 
nedurabilă, evaziunea fiscală sau 
relocarea activităților economice către 
țările terțe; subliniază că impozitul pe 
resurse ar atrage după sine creșterea 
valorii resurselor, ceea ce ar conduce la o 
mai bună utilizare, reutilizare și reciclare 

eliminat
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a materiilor prime, precum și la scăderea 
exportului de resurse.

Or. en

Amendamentul 90
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. invită Comisia să examineze efectele 
impozitelor asupra resurselor minerale, a 
materiilor prime neenergetice, a utilizării 
apei și terenului, în special efectele 
secundare, precum substituirea 
nedurabilă, evaziunea fiscală sau 
relocarea activităților economice către 
țările terțe; subliniază că impozitul pe 
resurse ar atrage după sine creșterea 
valorii resurselor, ceea ce ar conduce la o 
mai bună utilizare, reutilizare și reciclare 
a materiilor prime, precum și la scăderea 
exportului de resurse.

eliminat

Or. es

Amendamentul 91
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. invită Comisia să examineze efectele 
impozitelor asupra resurselor minerale, a 
materiilor prime energetice, a utilizării apei 
și terenului, în special efectele secundare, 
precum substituirea nedurabilă, evaziunea 
fiscală sau relocarea activităților 

11. solicită Comisiei să examineze efectele 
impozitelor asupra resurselor minerale, a 
materiilor prime energetice, a utilizării apei 
și terenului, în special efectele secundare, 
precum substituirea nedurabilă, evaziunea 
fiscală sau relocarea activităților 
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economice către țările terțe; subliniază că 
impozitul pe resurse ar atrage după sine 
creșterea valorii resurselor, ceea ce ar 
conduce la o mai bună utilizare, 
reutilizare și reciclare a materiilor prime, 
precum și la scăderea exportului de 
resurse.

economice către țările terțe;

Or. it

Amendamentul 92
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. invită Comisia să examineze efectele 
impozitelor asupra resurselor minerale, a 
materiilor prime neenergetice, a utilizării 
apei și terenului, în special efectele 
secundare, precum substituirea nedurabilă, 
evaziunea fiscală sau relocarea activităților 
economice către țările terțe; subliniază că 
impozitul pe resurse ar atrage după sine 
creșterea valorii resurselor, ceea ce ar 
conduce la o mai bună utilizare, 
reutilizare și reciclare a materiilor prime, 
precum și la scăderea exportului de 
resurse.

11. invită Comisia să examineze efectele 
impozitelor asupra resurselor minerale, a 
materiilor prime neenergetice, a utilizării 
apei și terenului, în special efectele 
secundare, precum substituirea nedurabilă, 
evaziunea fiscală sau relocarea activităților 
economice către țările terțe, precum și să 
înainteze propuneri de instrumente ale 
UE în acest scop, în conformitate cu 
prioritatea privind eficiența utilizării 
resurselor; subliniază că impozitul aplicat 
materiilor prime principale, cum ar fi 
metalele, ar contribui la transferarea 
avantajului comparativ de la extracția 
pură către reciclare, și a sarcinii fiscale de 
la forța de muncă spre resurse.

Or. en

Amendamentul 93
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Proiect de aviz
Punctul 11
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Proiectul de aviz Amendamentul

11. invită Comisia să examineze efectele 
impozitelor asupra resurselor minerale, a 
materiilor prime neenergetice, a utilizării 
apei și terenului, în special efectele 
secundare, precum substituirea 
nedurabilă, evaziunea fiscală sau 
relocarea activităților economice către 
țările terțe; subliniază că impozitul pe 
resurse ar atrage după sine creșterea 
valorii resurselor, ceea ce ar conduce la o 
mai bună utilizare, reutilizare și reciclare 
a materiilor prime, precum și la scăderea 
exportului de resurse.

11. invită la o atentă evaluare a tuturor 
instrumentelor de reglementare și fiscale 
existente pentru a promova și pentru a 
eficientiza utilizarea resurselor minerale, a
materiilor prime neenergetice, a apei și 
terenului;

Or. it

Amendamentul 94
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. invită Comisia să examineze efectele 
impozitelor asupra resurselor minerale, a 
materiilor prime neenergetice, a utilizării 
apei și terenului, în special efectele 
secundare, precum substituirea nedurabilă, 
evaziunea fiscală sau relocarea activităților 
economice către țările terțe; subliniază că 
impozitul pe resurse ar atrage după sine 
creșterea valorii resurselor, ceea ce ar 
conduce la o mai bună utilizare, 
reutilizare și reciclare a materiilor prime, 
precum și la scăderea exportului de 
resurse.

11. invită Comisia să examineze efectele 
impozitelor asupra resurselor minerale, a 
materiilor prime neenergetice, a utilizării 
apei și terenului, în special efectele 
secundare, precum substituirea nedurabilă, 
evaziunea fiscală sau relocarea activităților 
economice către țările terțe.

Or. fi
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Amendamentul 95
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. invită Comisia să examineze efectele 
impozitelor asupra resurselor minerale, a 
materiilor prime neenergetice, a utilizării 
apei și terenului, în special efectele 
secundare, precum substituirea nedurabilă, 
evaziunea fiscală sau relocarea activităților 
economice către țările terțe; subliniază că
impozitul pe resurse ar atrage după sine 
creșterea valorii resurselor, ceea ce ar 
conduce la o mai bună utilizare, reutilizare 
și reciclare a materiilor prime, precum și la 
scăderea exportului de resurse.

11. invită Comisia să examineze efectele 
impozitelor asupra resurselor minerale, a 
materiilor prime extrase neutilizate, a 
materiilor prime neergetice, a utilizării apei 
și terenului, în special efectele secundare, 
precum substituirea nedurabilă, evaziunea 
fiscală sau relocarea activităților 
economice către țările terțe; subliniază că 
impozitul pe resurse ar atrage după sine 
creșterea valorii resurselor, ceea ce ar 
conduce la o mai bună utilizare, reutilizare 
și reciclare a materiilor prime, precum și la 
scăderea exportului de resurse.

Or. en

Amendamentul 96
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 11a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. încurajează Comisia să continue 
pregătirile pentru un parteneriat pentru 
inovare privind materiile prime, în 
conformitate cu inițiativa emblematică „O 
Uniune a inovării” și subliniază 
importanța unei cooperări strânse, încă 
din stadiile timpurii, între toate instituțiile 
implicate în această chestiune;

Or. en
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Amendamentul 97
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 11a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. consideră că extinderea duratei de 
viață a produselor și, prin urmare, a 
materiilor prime și a materialelor biotice, 
ar trebui promovată întrucât extracția, 
utilizarea și eliminarea acestora afectează 
în mare măsură utilizarea terenurilor, 
apa, energia și transporturile; subliniază 
faptul că strategia privind materiile prime 
trebuie să fie inclusă în Strategia 
UE 2020 mai vastă, ca parte esențială a 
obiectivelor sale generale; solicită o 
inovare mai specifică a eficienței utilizării 
resurselor și subliniază faptul că o 
utilizare mai eficientă a materiilor prime 
are un impact important asupra industriei 
și transporturilor;

Or. en

Amendamentul 98
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 11a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. solicită CE să colecteze date privind 
potențialul UE de recuperare de materii 
prime prin activități de minerit în 
depozitele de deșeuri și să elaboreze 
standarde pentru condițiile în care 
depozitele de deșeuri ar putea fi excavate, 
inclusiv cu privire la posibila recuperare a 
altor resurse, la eficiența energetică în 
comparație cu extracția de materii prime 
principale, la posibile efecte secundare
asupra mediului și sănătății umane (cum 
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ar fi eliberarea de gaze cu efect de seră și 
de substanțe toxice) și la potențialul de 
producere de energie și de restaurare a 
peisajului.

Or. en


