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Amendamentul 1 Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Referirea 3a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
intitulată „Optimizarea avantajelor 
obținute de pe urma măsurilor UE în 
domeniul mediului: creșterea încrederii 
prin ameliorarea cunoștințelor și a 
capacității de reacție” [COM(2012)95],

Or. en

Amendamentul 2
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Referirea 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere concluziile Consiliului
privind Foaia de parcurs a Comisiei către o
Europă eficientă din punct de vedere 
energetic adoptate la 19 decembrie 2011 
(18786/11) și concluziile Consiliului din 
20 decembrie 2011 privind gestionarea 
durabilă a materialelor și producția și 
consumul durabile: contribuție-cheie 
pentru o Europă eficientă din punct de 
vedere al resurselor,

– având în vedere concluziile Consiliului 
Mediu privind Foaia de parcurs a Comisiei 
către „O Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor” adoptate la 
19 decembrie 2011 (18786/11), concluziile 
Consiliului Competitivitate din 
29 septembrie 2011 privind o economie 
europeană competitivă și concluziile 
Consiliului Mediu din 20 decembrie 2011 
privind gestionarea durabilă a materialelor 
și producția și consumul durabile: 
contribuție-cheie pentru o Europă eficientă 
din punctul de vedere al utilizării
resurselor,

Or. de

Amendamentul 3
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber, Elisabetta Gardini
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Propunere de rezoluție
Referirea 7a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
intitulată „Asigurarea disponibilității 
materiilor prime pentru bunăstarea 
viitoare a Europei – Propunere de 
parteneriat pentru inovare privind 
materiile prime” [COM(2012)0082],

Or. de

Amendamentul 4
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Referirea 9a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul Comisiei 
pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară referitor la 
revizuirea celui de al șaselea program de 
acțiune pentru mediu și la stabilirea 
priorităților pentru cel de al șaptelea 
program de acțiune pentru mediu – Un 
mediu mai bun pentru o viață mai bună,

Or. fr

Amendamentul 5
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Referirea 9a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
19 ianuarie 2012 referitoare la evitarea 
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risipei de alimente: strategii pentru 
creșterea eficienței lanțului alimentar din 
UE1,
__________________
1P7_TA-PROV(2012)0014.

Or. fi

Amendamentul 6
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât actuala criză economică și
financiară arată că Europa are nevoie 
urgentă de noi surse de creștere economică 
durabilă;

A. întrucât actuala criză economică,
financiară și mediu arată că Europa are 
nevoie urgentă de noi surse de creștere 
economică durabilă;

Or. ro

Amendamentul 7
Andres Perello Rodriguez

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât consecințele penuriei de 
resurse, cum ar fi, de exemplu, creșterea 
prețurilor, sunt extrem de greu de 
suportat de populația cu venituri mici și 
din regiuni defavorizate și întrucât, prin 
urmare, este necesară mai mult ca 
oricând o sinergie a politicilor socială și 
de mediu;

Or. es
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Amendamentul 8
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât utilizarea excesivă a resurselor 
naturale conduce la degradarea mediului și 
la distrugerea capitalului natural al 
planetei;

B. întrucât supraexploatarea resurselor 
naturale și schimbarea destinației 
terenurilor care rezultă din aceasta 
conduc la degradarea mediului și la 
distrugerea capitalului natural al planetei, 
inclusiv la diminuarea biodiversității;

Or. en

Amendamentul 9
Andres Perello Rodriguez

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât utilizarea excesivă a resurselor 
naturale conduce la degradarea mediului și 
la distrugerea capitalului natural al 
planetei;

B. întrucât utilizarea excesivă a resurselor 
naturale conduce la degradarea mediului și 
la distrugerea capitalului natural al planetei 
și afectează, de asemenea, sănătatea și 
bunăstarea oamenilor;

Or. es

Amendamentul 10
Matthias Groote

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât utilizarea excesivă a resurselor 
naturale conduce la degradarea mediului și 
la distrugerea capitalului natural al 

B. întrucât utilizarea excesivă a resurselor 
naturale conduce la degradarea mediului, 
la schimbări climatice mai rapide și la 
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planetei; distrugerea capitalului natural al planetei;

Or. de

Amendamentul 11
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât utilizarea excesivă a resurselor
naturale conduce la degradarea mediului și 
la distrugerea capitalului natural al 
planetei;

B. întrucât creșterea cererii de resurse 
naturale, precum și supraexploatarea
acestora conduc la degradarea mediului și 
la distrugerea capitalului natural limitat al 
planetei;

Or. en

Amendamentul 12
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât utilizarea intensă a resurselor și 
creșterea semnificativă a consumului 
global determină creșterea prețurilor 
materiilor prime, prețurile reale ale 
materiilor prime crescând cu 147 % de la 
începutul secolului; întrucât Uniunea 
Europeană s-ar putea confrunta cu
provocări importante în ceea ce privește 
asigurarea accesului la resursele esențiale 
și furnizarea neîntreruptă a acestora;

C. întrucât utilizarea intensă a resurselor și 
creșterea semnificativă a consumului în 
cadrul economiilor emergente, precum și 
speculațiile financiare pe piețele 
materiilor prime, determină creșterea 
prețurilor acestor materiale, prețurile reale 
ale materiilor prime crescând cu 147 % de 
la începutul secolului; întrucât Uniunea 
Europeană s-ar putea confrunta cu 
provocări importante în ceea ce privește 
asigurarea accesului la resursele esențiale 
și furnizarea neîntreruptă a acestora;

Or. it
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Amendamentul 13
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât utilizarea intensă a resurselor și 
creșterea semnificativă a consumului 
global determină creșterea prețurilor 
materiilor prime, prețurile reale ale 
materiilor prime crescând cu 147 % de la 
începutul secolului; întrucât Uniunea 
Europeană s-ar putea confrunta cu 
provocări importante în ceea ce privește 
asigurarea accesului la resursele esențiale 
și furnizarea neîntreruptă a acestora;

C. întrucât utilizarea intensă a resurselor și 
creșterea semnificativă a consumului 
global determină creșterea prețurilor 
materiilor prime, prețurile reale ale 
materiilor prime crescând cu 147 % de la 
începutul secolului; întrucât Uniunea 
Europeană s-ar putea confrunta cu 
provocări importante în ceea ce privește 
asigurarea accesului la resursele esențiale 
și furnizarea neîntreruptă a acestora;
întrucât este recunoscut faptul că 
utilizarea eficientă a materiilor prime în 
industrie și la nivel politic este esențială 
pentru a răspunde acestor provocări;

Or. de

Amendamentul 14
Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât utilizarea intensă a resurselor și 
creșterea semnificativă a consumului 
global determină creșterea prețurilor 
materiilor prime, prețurile reale ale 
materiilor prime crescând cu 147 % de la 
începutul secolului; întrucât Uniunea 
Europeană s-ar putea confrunta cu 
provocări importante în ceea ce privește 
asigurarea accesului la resursele esențiale 
și furnizarea neîntreruptă a acestora;

C. întrucât deficitul de resurse care rezultă 
din utilizarea intensă a acestora, 
speculațiile prețurilor pe piețele de 
mărfuri și creșterea semnificativă a 
consumului global determină creșterea 
prețurilor materiilor prime, prețurile reale 
ale materiilor prime crescând cu 147 % de 
la începutul secolului; întrucât Uniunea 
Europeană s-ar putea confrunta cu 
provocări importante în ceea ce privește 
asigurarea accesului la resursele esențiale 
și furnizarea neîntreruptă a acestora;
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Or. en

Amendamentul 15
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât utilizarea intensă a resurselor și 
creșterea semnificativă a consumului 
global determină creșterea prețurilor 
materiilor prime, prețurile reale ale 
materiilor prime crescând cu 147 % de la 
începutul secolului; întrucât Uniunea 
Europeană s-ar putea confrunta cu 
provocări importante în ceea ce privește 
asigurarea accesului la resursele esențiale 
și furnizarea neîntreruptă a acestora;

C. întrucât utilizarea intensă a resurselor, 
creșterea semnificativă a consumului de 
energie la nivel global și speculațiile
determină creșterea prețurilor materiilor 
prime, prețurile reale ale materiilor prime 
crescând cu 147 % de la începutul 
secolului; întrucât Uniunea Europeană s-ar 
putea confrunta cu provocări importante în 
ceea ce privește asigurarea accesului la 
resursele esențiale și furnizarea 
neîntreruptă a acestora;

Or. de

Amendamentul 16
Nick Griffin

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât utilizarea intensă a resurselor și 
creșterea semnificativă a consumului 
global determină creșterea prețurilor 
materiilor prime, prețurile reale ale 
materiilor prime crescând cu 147 % de la 
începutul secolului; întrucât Uniunea 
Europeană s-ar putea confrunta cu 
provocări importante în ceea ce privește 
asigurarea accesului la resursele esențiale 
și furnizarea neîntreruptă a acestora;

C. întrucât utilizarea intensă a resurselor, 
restricțiile fizice și geologice asupra 
ofertei și creșterea semnificativă a 
consumului global determină creșterea 
prețurilor materiilor prime, prețurile reale 
ale materiilor prime crescând cu 147 % de 
la începutul secolului; întrucât Uniunea 
Europeană s-ar putea confrunta cu 
provocări importante în ceea ce privește 
asigurarea accesului la resursele esențiale 
și furnizarea neîntreruptă a acestora;
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Amendamentul 17
Matthias Groote

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât plasarea economiei pe o 
traiectorie eficientă din punct de vedere al 
utilizării resurselor care respectă limitele 
planetare va aduce o creștere a 
competitivității și noi surse de creștere și 
de locuri de muncă prin reducerea 
costurilor generată de eficientizarea 
utilizării resurselor, comercializarea 
inovărilor și o mai bună gestionare a 
resurselor pe durata întregului lor ciclu de 
viață;

D. întrucât plasarea economiei pe o 
traiectorie eficientă din punctul de vedere 
al utilizării resurselor care respectă limitele 
planetare și permite creșterea populației 
lumii, precum și numărul persoanelor 
care trăiesc în țări care vor deveni 
industrializate vor aduce o creștere a 
competitivității și noi surse de creștere și 
de locuri de muncă prin reducerea 
costurilor generată de eficientizarea 
utilizării resurselor, comercializarea 
inovărilor și o mai bună gestionare a 
resurselor pe durata întregului lor ciclu de 
viață;

Or. de

Amendamentul 18
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât plasarea economiei pe o 
traiectorie eficientă din punct de vedere al 
utilizării resurselor care respectă limitele 
planetare va aduce o creștere a 
competitivității și noi surse de creștere și 
de locuri de muncă prin reducerea 
costurilor generată de eficientizarea 
utilizării resurselor, comercializarea 
inovărilor și o mai bună gestionare a 

D. întrucât plasarea economiei pe o 
traiectorie eficientă din punctul de vedere 
al utilizării resurselor care respectă limitele 
planetare poate aduce o creștere a 
competitivității și noi surse de creștere și 
de locuri de muncă prin reducerea 
costurilor generată de eficientizarea 
utilizării resurselor, comercializarea 
inovărilor și o mai bună gestionare a 
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resurselor pe durata întregului lor ciclu de 
viață;

resurselor pe durata întregului lor ciclu de 
viață;

Or. de

Amendamentul 19
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât reciclarea înseamnă mai 
mult decât colectarea deșeurilor 
reciclabile și întrucât este esențial, prin 
urmare, ca fiecare etapă a lanțului valoric 
să fie luată în considerare în cadrul 
măsurilor viitoare;

Or. de

Amendamentul 20
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât este esențial ca UE să 
depășească rapid stadiul de recesiune sau 
de stagnare economică actuală în care se 
află mai multe state membre și întrucât o 
legislație mai simplă și mai flexibilă joacă 
un rol decisiv în redresarea economică;

Or. it

Amendamentul 21
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber
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Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât o viitoare politică globală 
privind resursele nu ar trebui să mai facă 
distincția doar între resurse 
„regenerabile” și „neregenerabile”, ci ar 
trebui să cuprindă, de asemenea, materiile 
prime „durabile”;

Or. de

Amendamentul 22
Andres Perello Rodriguez

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Eurobarometrul din martie 2011 
arată că utilizarea eficientă a resurselor și 
producția și consumul durabile sunt 
preocupări fundamentale ale cetățenilor 
Uniunii Europene,

E. întrucât Eurobarometrul din martie 2011 
arată că utilizarea eficientă a resurselor și 
producția și consumul durabile sunt 
preocupări fundamentale ale cetățenilor 
Uniunii Europene, întrucât nu vor fi 
posibile progrese în direcția 
sustenabilității dacă cetățenii nu sunt 
implicați direct ca urmare a unei 
schimbări de atitudine și a obiceiurilor 
societății în ceea ce privește utilizarea 
resurselor;

Or. es

Amendamentul 23
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât creșterea cererii de produse 
agricole în urma creșterii populației lumii 
în următoarele decenii va avea consecințe 
semnificative asupra exploatării 
terenurilor și asupra ecosistemelor 
naturale;

Or. en

Amendamentul 24
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât asigurarea accesului și 
alimentării neîntrerupte cu resurse 
reprezintă o problemă tot mai mare din 
cauza intensificării consumului de 
resurse și a utilizării apei și a solurilor;

Or. en

Amendamentul 25
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. creșterea economică este o condiție 
prealabilă pentru investițiile eficiente din 
punctul de vedere al utilizării resurselor;

Or. en
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Amendamentul 26
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât recunoașterea și evaluarea în 
bani a valorii naturii și a serviciilor 
ecosistemice pe care aceasta le oferă sunt 
esențiale pentru tranziția spre o economie 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 27
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. schimburile comerciale și libere 
reprezintă unul dintre instrumentele-cheie 
pentru asigurarea unei utilizări eficiente a 
resurselor;

Or. sv

Amendamentul 28
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. competitivitatea industriei permite 
efectuarea unor investiții noi în tehnologii 
mai eficiente;
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Amendamentul 29
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită crearea de grupuri de lucru 
comune pentru trei domenii-cheie, și 
anume, domeniul alimentar, imobiliar și al 
mobilității: acestea ar trebui să cuprindă 
experți din partea Comisiei, a statelor 
membre, a industriei și a societății civile și 
să elaboreze, în termen de un an, planuri 
de acțiune la nivel european privind 
utilizarea eficientă a resurselor, având 
criterii clare de evaluare;

1. solicită crearea de grupuri de lucru 
comune pentru trei domenii-cheie, și 
anume, domeniul alimentar, imobiliar și al 
mobilității: acestea ar trebui să cuprindă 
experți din partea Comisiei, a statelor 
membre, a industriei și a societății civile și 
să elaboreze, cât mai curând posibil, 
planuri de acțiune la nivel european privind 
utilizarea eficientă a resurselor, având 
criterii de evaluare orientative;

Or. de

Amendamentul 30
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită crearea de grupuri de lucru 
comune pentru trei domenii-cheie, și 
anume, domeniul alimentar, imobiliar și al 
mobilității: acestea ar trebui să cuprindă 
experți din partea Comisiei, a statelor 
membre, a industriei și a societății civile și 
să elaboreze, în termen de un an, planuri de 
acțiune la nivel european privind utilizarea 
eficientă a resurselor, având criterii clare 
de evaluare;

1. solicită crearea de grupuri de lucru 
comune pentru trei domenii-cheie, și 
anume, domeniul alimentar, imobiliar și al 
mobilității: acestea ar trebui să cuprindă 
experți din partea Comisiei, a statelor 
membre, a industriei și a societății civile și 
să elaboreze, în termen de un an, planuri de 
acțiune la nivel european privind utilizarea 
eficientă a resurselor, având măsuri clare 
de reducere a utilizării resurselor;

Or. en
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Amendamentul 31
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită crearea de grupuri de lucru 
comune pentru trei domenii-cheie, și 
anume, domeniul alimentar, imobiliar și al 
mobilității: acestea ar trebui să cuprindă 
experți din partea Comisiei, a statelor 
membre, a industriei și a societății civile și 
să elaboreze, în termen de un an, planuri de 
acțiune la nivel european privind utilizarea 
eficientă a resurselor, având criterii clare 
de evaluare;

1. solicită crearea de grupuri de lucru 
comune pentru trei domenii-cheie, și 
anume, domeniul alimentar, imobiliar și al 
mobilității: acestea ar trebui să cuprindă 
experți din partea Comisiei, a statelor 
membre, a autorităților locale, a industriei 
și a societății civile și să elaboreze, în 
termen de un an, planuri de acțiune la nivel 
european privind utilizarea eficientă a 
resurselor, având criterii tehnice și 
economice clare de evaluare, pentru a 
permite efectuarea unei analize 
costuri-beneficii detaliate;

Or. it

Amendamentul 32
Bas Eickhout, Satu Hassi

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită crearea de grupuri de lucru 
comune pentru trei domenii-cheie, și 
anume, domeniul alimentar, imobiliar și al 
mobilității: acestea ar trebui să cuprindă 
experți din partea Comisiei, a statelor 
membre, a industriei și a societății civile și 
să elaboreze, în termen de un an, planuri 
de acțiune la nivel european privind 
utilizarea eficientă a resurselor, având 
criterii clare de evaluare;

1. solicită Comisiei să înființeze grupuri de 
lucru comune pentru trei domenii-cheie, și 
anume, domeniul alimentar, imobiliar și al 
mobilității, care să cuprindă experți din 
partea Comisiei, a statelor membre, a 
industriei și a societății civile pentru a 
elabora, în termen de un an, planuri de 
acțiune la nivel european privind utilizarea 
eficientă a resurselor, având măsuri clare
de reducere a gradului de utilizare a 
resurselor;
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Or. en

Amendamentul 33
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită crearea de grupuri de lucru 
comune pentru trei domenii-cheie, și 
anume, domeniul alimentar, imobiliar și 
al mobilității: acestea ar trebui să 
cuprindă experți din partea Comisiei, a 
statelor membre, a industriei și a societății 
civile și să elaboreze, în termen de un an, 
planuri de acțiune la nivel european 
privind utilizarea eficientă a resurselor, 
având criterii clare de evaluare;

1. invită Comisia și statele membre să 
implice toate părțile interesate esențiale în 
punerea în aplicare a foii de parcurs și în 
procesul de tranziție spre o economie 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, stabilind un echilibru adecvat 
între sustenabilitatea ecologică, 
economică și socială;

Or. en

Amendamentul 34
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Csaba Sándor Tabajdi, Marisa Matias, Karin 
Kadenbach, Vittorio Prodi, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită crearea de grupuri de lucru 
comune pentru trei domenii-cheie, și 
anume, domeniul alimentar, imobiliar și al 
mobilității: acestea ar trebui să cuprindă 
experți din partea Comisiei, a statelor 
membre, a industriei și a societății civile și 
să elaboreze, în termen de un an, planuri de 
acțiune la nivel european privind utilizarea 
eficientă a resurselor, având criterii clare 
de evaluare;

1. solicită crearea de grupuri de lucru 
comune pentru trei domenii-cheie, și
anume, domeniul imobiliar, al mobilității și 
alimentar: acestea ar trebui să cuprindă 
experți din partea Comisiei, a statelor 
membre, a industriei și a societății civile și 
să elaboreze, în termen de un an, planuri de 
acțiune la nivel european privind utilizarea 
eficientă a resurselor, având măsuri clare 
de reducere gradului de utilizare a
resurselor;
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Or. en

Amendamentul 35
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită crearea de grupuri de lucru 
comune pentru trei domenii-cheie, și 
anume, domeniul alimentar, imobiliar și al 
mobilității: acestea ar trebui să cuprindă 
experți din partea Comisiei, a statelor 
membre, a industriei și a societății civile și 
să elaboreze, în termen de un an, planuri 
de acțiune la nivel european privind 
utilizarea eficientă a resurselor, având 
criterii clare de evaluare;

1. solicită crearea de grupuri de lucru 
comune pentru trei domenii-cheie, și 
anume, domeniul alimentar, imobiliar și al 
mobilității: acestea ar trebui să cuprindă 
experți din partea Comisiei, a statelor 
membre, a industriei și a societății civile 
pentru a elabora, în termen de un an, 
planuri de acțiune la nivel european privind 
utilizarea eficientă a resurselor, având 
indicatori corespunzători;

Or. en

Amendamentul 36
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită crearea de grupuri de lucru 
comune pentru trei domenii-cheie, și 
anume, domeniul alimentar, imobiliar și al 
mobilității: acestea ar trebui să cuprindă 
experți din partea Comisiei, a statelor 
membre, a industriei și a societății civile și 
să elaboreze, în termen de un an, planuri de 
acțiune la nivel european privind utilizarea 
eficientă a resurselor, având criterii clare 
de evaluare;

1. solicită crearea de grupuri de lucru 
comune pentru trei domenii-cheie, și 
anume, domeniul alimentar, imobiliar și al 
mobilității: acestea ar trebui să cuprindă 
experți din partea Comisiei, a statelor 
membre, a industriei și a societății civile și 
să elaboreze, în termen de un an, planuri de 
acțiune la nivel european privind utilizarea 
eficientă a resurselor, având criterii clare 
de evaluare și mecanisme de asistență 
financiară din partea UE;

Or. lt
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Amendamentul 37
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. invită statele membre să transpună 
imediat legislația existentă privind 
deșeurile pentru a stabili condițiile 
necesare unei bune funcționări a pieței;

Or. de

Amendamentul 38
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Csaba Sándor Tabajdi, Marisa Matias, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. invită Comisia să conceapă un sistem 
de trasabilitate, sub rezerva realizării 
unor evaluări ale impactului 
corespunzătoare, care să instruiască 
producătorii implicați cu privire la 
utilizarea unui sistem transparent de 
înregistrare a modului de utilizare a 
resurselor care să permită o utilizare mai 
inteligentă a resurselor;

Or. en

Amendamentul 39
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Csaba Sándor Tabajdi, Marisa Matias, Jo Leinen, 
Karin Kadenbach, Vittorio Prodi, Marita Ulvskog, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 1b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. invită Comisia să încurajeze mai 
multe parteneriate între părțile implicate 
de-a lungul lanțurilor valorice pe baza 
unei bune înțelegeri a caracteristicilor 
lanțului valoric, a provocărilor și a 
obstacolelor cu care acesta se confruntă;

Or. en

Amendamentul 40
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Elisabetta Gardini

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia și statele membre să 
stimuleze piața de materiale secundare și 
să încurajeze, până în 2013, cererea de 
materiale reciclate prin elaborarea unor 
criterii privind încetarea statutului de deșeu 
și a unor stimulente economice, cum ar fi 
reducerea cotelor TVA pentru materialele 
secundare; solicită, prin urmare, și crearea 
unui „spațiu Schengen” pentru deșeuri 
pentru a deplasa mai liber între statele 
membre deșeurile destinate reciclării;

2. invită Comisia și statele membre să 
elimine obstacolele din calea funcționării 
pieței de materiale secundare și să 
încurajeze cererea de materiale reciclate și 
produse secundare sau disponibilitatea 
acestora, de exemplu, prin elaborarea unor 
criterii stricte privind încetarea statutului 
de deșeu pentru alte fluxuri de deșeuri 
prioritare sau prin acordarea unor 
stimulente economice, cum ar fi reducerea 
cotelor TVA pentru materialele secundare 
în sectoare în care piața nu funcționează 
sau măsuri de promovare a utilizării de 
tehnologii inovatoare de colectare și 
sortare; solicită, prin urmare, și crearea 
unui „spațiu Schengen” pentru deșeuri 
pentru a deplasa mai liber în cadrul pieței 
unice între statele membre deșeurile 
destinate reciclării; cu toate acestea, 
consideră că este esențial să se solicite cu 
mai multă fermitate decât până acum 
respectarea principiilor care emană din 
legislația existentă, cum ar fi, de exemplu, 
Regulamentul privind transferurile de 
deșeuri [Regulamentul (CE) 
nr. 1013/2006], precum și standarde înalte 
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comparabile pe tot cuprinsul UE;

Or. de

Amendamentul 41
Theodoros Skylakakis

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia și statele membre să 
stimuleze piața de materiale secundare și să 
încurajeze, până în 2013, cererea de 
materiale reciclate prin elaborarea unor 
criterii privind încetarea statutului de deșeu
și a unor stimulente economice, cum ar fi 
reducerea cotelor TVA pentru materialele 
secundare; solicită, prin urmare, și crearea 
unui „spațiu Schengen” pentru deșeuri 
pentru a deplasa mai liber între statele 
membre deșeurile destinate reciclării;

2. invită Comisia și statele membre să 
stimuleze piața de materiale secundare și să 
încurajeze, până în 2013, cererea de 
materiale reciclate prin elaborarea unor 
criterii privind încetarea statutului de deșeu 
și a unor stimulente economice, cum ar fi 
reducerea cotelor TVA pentru materialele 
secundare; solicită, prin urmare, și crearea 
unei „piețe interne” pentru deșeuri pentru 
a deplasa mai liber între statele membre 
deșeurile destinate reciclării;

Or. en

Amendamentul 42
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia și statele membre să 
stimuleze piața de materiale secundare și să 
încurajeze, până în 2013, cererea de 
materiale reciclate prin elaborarea unor 
criterii privind încetarea statutului de deșeu 
și a unor stimulente economice, cum ar fi 
reducerea cotelor TVA pentru materialele 
secundare; solicită, prin urmare, și crearea 
unui „spațiu Schengen” pentru deșeuri 
pentru a deplasa mai liber între statele 

2. invită Comisia și statele membre să 
stimuleze piața de materiale secundare și să 
încurajeze, până în 2013, cererea de 
materiale reciclate prin elaborarea unor 
criterii privind încetarea statutului de deșeu 
și a unor stimulente economice, cum ar fi 
reducerea cotelor TVA pentru materialele 
secundare, precum și a altor instrumente 
de piață și să faciliteze circulația 
deșeurilor destinate reciclării pe baza așa-
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membre deșeurile destinate reciclării; numitei „liste verzi” prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 privind 
exportul anumitor deșeuri destinate 
recuperării;

Or. fr

Amendamentul 43
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia și statele membre să 
stimuleze piața de materiale secundare și să 
încurajeze, până în 2013, cererea de 
materiale reciclate prin elaborarea unor 
criterii privind încetarea statutului de deșeu 
și a unor stimulente economice, cum ar fi 
reducerea cotelor TVA pentru materialele 
secundare; solicită, prin urmare, și 
crearea unui „spațiu Schengen” pentru 
deșeuri pentru a deplasa mai liber între 
statele membre deșeurile destinate 
reciclării;

2. invită Comisia și statele membre să 
stimuleze piața de materiale secundare și să 
încurajeze, până în 2013, cererea de 
materiale reciclate prin elaborarea unor 
criterii privind încetarea statutului de deșeu 
și a unor stimulente economice, cum ar fi 
reducerea cotelor TVA pentru materialele 
secundare;

Or. it

Amendamentul 44
Bas Eickhout, Satu Hassi

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia și statele membre să 
stimuleze piața de materiale secundare și să 
încurajeze, până în 2013, cererea de 
materiale reciclate prin elaborarea unor 
criterii privind încetarea statutului de deșeu 
și a unor stimulente economice, cum ar fi 

2. invită Comisia și statele membre să 
stimuleze piața de materiale secundare și 
reutilizate și să încurajeze, până în 2013, 
cererea de materiale reutilizate și reciclate 
prin elaborarea unor criterii privind 
încetarea statutului de deșeu și a unor 
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reducerea cotelor TVA pentru materialele 
secundare; solicită, prin urmare, și crearea 
unui „spațiu Schengen” pentru deșeuri 
pentru a deplasa mai liber între statele 
membre deșeurile destinate reciclării;

stimulente economice, cum ar fi reducerea 
cotelor TVA pentru materialele secundare; 
prin urmare, solicită și crearea unui 
„spațiu Schengen” pentru deșeuri pentru a 
deplasa mai liber între statele membre 
deșeurile destinate reciclării și reutilizării 
(cu excepția celor destinate incinerării și 
depozitării);

Or. en

Amendamentul 45
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia și statele membre să 
stimuleze piața de materiale secundare și să 
încurajeze, până în 2013, cererea de 
materiale reciclate prin elaborarea unor 
criterii privind încetarea statutului de deșeu 
și a unor stimulente economice, cum ar fi 
reducerea cotelor TVA pentru materialele 
secundare; solicită, prin urmare, și crearea 
unui „spațiu Schengen” pentru deșeuri 
pentru a deplasa mai liber între statele 
membre deșeurile destinate reciclării;

2. invită Comisia și statele membre să 
stimuleze piața de materiale secundare și să 
încurajeze, până în 2013, cererea de 
materiale reciclate prin elaborarea rapidă a
unor criterii privind încetarea statutului de 
deșeu și produsele secundare, precum și 
prin conceperea unor stimulente 
economice; prin urmare, solicită, de 
asemenea, crearea unui „spațiu Schengen”
pentru deșeuri pentru a deplasa mai liber 
între statele membre deșeurile destinate 
reciclării;

Or. en

Amendamentul 46
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Csaba Sándor Tabajdi, Marisa Matias, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia și statele membre să 2. îndeamnă Comisia și statele membre să 
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stimuleze piața de materiale secundare și să 
încurajeze, până în 2013, cererea de 
materiale reciclate prin elaborarea unor 
criterii privind încetarea statutului de deșeu 
și a unor stimulente economice, cum ar fi 
reducerea cotelor TVA pentru materialele 
secundare; solicită, prin urmare, și 
crearea unui „spațiu Schengen” pentru 
deșeuri pentru a deplasa mai liber între 
statele membre deșeurile destinate 
reciclării;

stimuleze reutilizarea produselor și 
utilizarea de materiale secundare și să 
încurajeze cererea de materii prime 
reutilizate și reciclate prin elaborarea unor 
criterii privind încetarea statutului de deșeu 
și a unor stimulente economice, cum ar fi 
reducerea cotelor TVA pentru materialele 
secundare;

Or. en

Amendamentul 47
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia și statele membre să 
stimuleze piața de materiale secundare și 
să încurajeze, până în 2013, cererea de 
materiale reciclate prin elaborarea unor 
criterii privind încetarea statutului de deșeu 
și a unor stimulente economice, cum ar fi 
reducerea cotelor TVA pentru materialele 
secundare; solicită, prin urmare, și crearea 
unui „spațiu Schengen” pentru deșeuri 
pentru a deplasa mai liber între statele 
membre deșeurile destinate reciclării;

2. invită Comisia și statele membre să 
elimine obstacolele din calea funcționării 
pieței de materii prime secundare și să 
încurajeze cererea de materiale reciclate 
prin elaborarea unor criterii suplimentare 
privind încetarea statutului de deșeu și a 
unor stimulente economice; solicită, prin 
urmare, și crearea unui „spațiu Schengen” 
pentru deșeuri pentru a deplasa mai liber 
între statele membre deșeurile destinate 
reciclării;

Or. de

Amendamentul 48
Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia și statele membre să 
stimuleze piața de materiale secundare și să 
încurajeze, până în 2013, cererea de 
materiale reciclate prin elaborarea unor 
criterii privind încetarea statutului de deșeu 
și a unor stimulente economice, cum ar fi 
reducerea cotelor TVA pentru materialele 
secundare; solicită, prin urmare, și crearea 
unui „spațiu Schengen” pentru deșeuri 
pentru a deplasa mai liber între statele 
membre deșeurile destinate reciclării;

2. invită Comisia și statele membre să 
stimuleze piața de materiale secundare și să 
încurajeze cererea și oferta de materiale 
reciclate și produse secundare prin 
elaborarea unor criterii privind încetarea 
statutului de deșeu și a unor stimulente 
economice; solicită, prin urmare, și crearea 
unui „spațiu Schengen” pentru deșeuri 
pentru a deplasa mai liber între statele 
membre deșeurile destinate reciclării;

Or. de

Amendamentul 49
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia și statele membre să 
stimuleze piața de materiale secundare și să 
încurajeze, până în 2013, cererea de 
materiale reciclate prin elaborarea unor 
criterii privind încetarea statutului de deșeu 
și a unor stimulente economice, cum ar fi 
reducerea cotelor TVA pentru materialele 
secundare; solicită, prin urmare, și crearea 
unui „spațiu Schengen” pentru deșeuri 
pentru a deplasa mai liber între statele 
membre deșeurile destinate reciclării;

2. invită Comisia și statele membre să 
stimuleze piața de materiale secundare și să 
încurajeze, până în 2013, cererea de 
materiale reciclate prin elaborarea unor 
criterii privind încetarea statutului de deșeu 
și a unor stimulente economice, cum ar fi 
reducerea cotelor TVA pentru materialele 
secundare; solicită, prin urmare, și buna 
funcționare a pieței interne pentru deșeuri 
pentru a deplasa mai liber între statele 
membre deșeurile destinate reciclării;

Or. en

Amendamentul 50
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia și statele membre să 
stimuleze piața de materiale secundare și să 
încurajeze, până în 2013, cererea de 
materiale reciclate prin elaborarea unor 
criterii privind încetarea statutului de deșeu 
și a unor stimulente economice, cum ar fi 
reducerea cotelor TVA pentru materialele 
secundare; solicită, prin urmare, și crearea 
unui „spațiu Schengen” pentru deșeuri 
pentru a deplasa mai liber între statele 
membre deșeurile destinate reciclării;

2. invită Comisia și statele membre să 
stimuleze piața de materiale secundare și să 
încurajeze, până în 2013, cererea de 
materiale reciclate prin elaborarea unor 
criterii privind încetarea statutului de deșeu 
și a unor stimulente economice, cum ar fi 
reducerea cotelor TVA pentru materialele 
secundare; solicită, prin urmare, și crearea 
unui „spațiu Schengen” pentru deșeuri 
pentru a deplasa mai liber între statele 
membre deșeurile destinate reciclării și 
pentru a dezvolta o cooperare regională 
consolidată privind metodele și procesele 
de gestionare a deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 51
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia și statele membre să 
stimuleze piața de materiale secundare și să 
încurajeze, până în 2013, cererea de 
materiale reciclate prin elaborarea unor 
criterii privind încetarea statutului de deșeu 
și a unor stimulente economice, cum ar fi 
reducerea cotelor TVA pentru materialele 
secundare; solicită, prin urmare, și crearea 
unui „spațiu Schengen” pentru deșeuri 
pentru a deplasa mai liber între statele 
membre deșeurile destinate reciclării;

2. invită Comisia și statele membre să 
stimuleze piața de materiale secundare și să 
încurajeze, până în 2013, cererea de 
materiale reciclate prin elaborarea unor 
criterii privind încetarea statutului de deșeu 
și a unor stimulente economice, cum ar fi 
reducerea cotelor TVA pentru materialele 
secundare; solicită, prin urmare, 
intensificarea colaborării organismelor de 
evaluare a conformității, de la nivelul SM, 
astfel cum sunt ele definite prin 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al 
Parlamentului] European și al 
Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a 
cerințelor de acreditare și de 
supraveghere a pieței în ceea ce privește 
comercializarea produselor, în vederea 
stabilirii unor cerințe minime unitare de 
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certificare; întărirea controlului aplicării 
legislației prin colaborare în cadrul rețelei 
IMPEL;

Or. ro

Amendamentul 52
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia și statele membre să 
stimuleze piața de materiale secundare și să 
încurajeze, până în 2013, cererea de
materiale reciclate prin elaborarea unor 
criterii privind încetarea statutului de deșeu 
și a unor stimulente economice, cum ar fi 
reducerea cotelor TVA pentru materialele 
secundare; solicită, prin urmare, și 
crearea unui „spațiu Schengen” pentru 
deșeuri pentru a deplasa mai liber între 
statele membre deșeurile destinate 
reciclării;

2. invită Comisia și statele membre să 
stimuleze piața de materiale secundare și să 
încurajeze, până în 2013, cererea de 
materiale reciclate prin elaborarea unor 
criterii privind încetarea statutului de 
deșeu, în conformitate cu Directiva-cadru 
privind deșeurile (2008/98/CE) și a unor 
stimulente economice, cum ar fi reducerea 
cotelor TVA pentru materialele secundare; 
prin urmare, încurajează și buna 
funcționare a pieței interne de reciclare și 
o mai bună funcționare a normelor 
privind transportul deșeurilor incluse în 
„lista verde”; ca un prim pas în această 
direcție, Comisia ar trebui să asigure 
libera circulație, între statele membre, a 
deșeurilor colectate destinate reciclării,
care au fost separate de deșeurile 
reziduale;

Or. en

Amendamentul 53
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia și statele membre să 
stimuleze piața de materiale secundare și să 
încurajeze, până în 2013, cererea de 
materiale reciclate prin elaborarea unor 
criterii privind încetarea statutului de deșeu 
și a unor stimulente economice, cum ar fi 
reducerea cotelor TVA pentru materialele 
secundare; solicită, prin urmare, și crearea 
unui „spațiu Schengen” pentru deșeuri 
pentru a deplasa mai liber între statele 
membre deșeurile destinate reciclării;

2. invită Comisia și statele membre să 
stimuleze piața de materiale secundare și să 
încurajeze, până în 2013, cererea de 
materiale reciclate prin elaborarea unor 
criterii privind încetarea statutului de deșeu 
și a unor stimulente economice, cum ar fi 
reducerea cotelor TVA pentru deșeuri; 
solicită, prin urmare, și crearea unui 
„spațiu Schengen” pentru deșeuri pentru a 
deplasa mai liber între statele membre 
deșeurile destinate reciclării;;

Or. sv

Amendamentul 54
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Marisa Matias, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. îndeamnă Comisia Europeană să 
lanseze o activitate de cercetare pentru 
elaborarea unui model ierarhic, care să 
asigure o valoare adăugată maximă a 
utilizării resurselor, fără a pune în pericol 
mediul înconjurător, prin analogie cu 
Raportul referitor la „O strategie eficientă 
privind materiile prime pentru Europa” 
[2011/2056(INI)]; invită CE să recenzeze 
concurența pentru aceleași materiale și să 
abordeze problema consumului neesențial 
de resurse;

Or. en

Amendamentul 55
Holger Krahmer, Britta Reimers
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Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. invită Comisia să precizeze clar faptul 
că tratarea și colectarea deșeurilor 
refolosibile sortate de la gospodăriile 
populației nu ar trebui să fie încredințate 
doar întreprinderilor publice;

Or. en

Amendamentul 56
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. invită Comisia să clarifice faptul că 
tratarea și colectarea deșeurilor 
refolosibile sortate de la gospodăriile 
populației nu pot fi considerate drept 
servicii de interes general (SIG), care pot 
fi încredințate doar întreprinderilor 
publice;

Or. en

Amendamentul 57
Judith A. Merkies, Satu Hassi, Bas Eickhout, Nessa Childers, Marisa Matias, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 2b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. îndeamnă Comisia să analizeze 
efectele unei taxe pe resurse și pe 
materiile prime virgine și în special 
efectele secundare, cum ar fi substituirea 
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nedurabilă, evaziunea fiscală sau mutarea 
activităților economice în țări terțe, 
precum și să prezinte propuneri de 
instrumente ale UE în acest scop, în 
conformitate cu prioritatea privind 
eficiența utilizării resurselor; stabilirea 
unei taxe pe resurse trebuie să contribuie 
la promovarea reutilizării și reciclării în 
locul extracției de materiale virgine și ar 
trebui să ajute la transferarea sarcinii 
fiscale de la forța de muncă spre resurse;

Or. en

Amendamentul 58
Judith A. Merkies, Daciana Octavia Sârbu, Nessa Childers, Marita Ulvskog, Jo Leinen, 
Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 2c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2c. reiterează faptul că este necesară o 
monitorizare mai strictă a punerii în 
aplicare a legislației privind deșeurile;

Or. en

Amendamentul 59
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să intensifice 
cercetarea și inovația tehnologică pentru 
accelerarea tranziției spre o economie 
ecologică; subliniază faptul că „Uniunea 
pentru inovare” este unul dintre motoarele 
pentru o Europă eficientă din punct de 
vedere energetic;

3. îndeamnă Comisia să intensifice 
cercetarea și inovarea tehnologică pentru 
accelerarea tranziției spre o economie 
ecologică; subliniază faptul că „Uniunea 
pentru inovare” este unul dintre motoarele 
pentru o Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor; solicită 
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Comisiei să creeze o bază de date online a 
„bunelor practici” în domeniul utilizării 
eficiente a resurselor, care ar trebui să fie 
ușor accesibilă cetățenilor și 
întreprinderilor în ansamblu și care să 
contribuie la diseminarea de posibile 
soluții și de idei noi și la transpunerea lor 
în realitate;

Or. de

Amendamentul 60
Andres Perello Rodriguez

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să intensifice 
cercetarea și inovația tehnologică pentru 
accelerarea tranziției spre o economie 
ecologică; subliniază faptul că „Uniunea 
pentru inovare” este unul dintre motoarele 
pentru o Europă eficientă din punct de 
vedere energetic;

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
reducerile bugetare pe care numeroase 
state membre le efectuează, aparent din 
cauza crizei, în cadrul politicilor în 
domeniul CDI și îndeamnă Comisia și 
statele membre să intensifice cercetarea și 
inovația tehnologică pentru accelerarea 
tranziției spre o economie ecologică; 
subliniază faptul că „Uniunea pentru 
inovare” este unul dintre motoarele pentru 
o Europă eficientă din punct de vedere 
energetic;

Or. es

Amendamentul 61
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să intensifice 
cercetarea și inovația tehnologică pentru 

3. îndeamnă Comisia să promoveze toate 
măsurile posibile la nivelul UE și la nivel 
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accelerarea tranziției spre o economie 
ecologică; subliniază faptul că „Uniunea 
pentru inovare” este unul dintre motoarele 
pentru o Europă eficientă din punct de 
vedere energetic;

internațional, în primul rând în domeniul 
cercetării și al inovării tehnologice, pentru 
a permite UE să își recâștige 
competitivitatea pe piețele mondiale; 
subliniază faptul că „Uniunea pentru 
inovare” este unul dintre motoarele pentru 
o Europă eficientă din punct de vedere 
energetic;

Or. it

Amendamentul 62
Bas Eickhout, Satu Hassi, Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să intensifice 
cercetarea și inovația tehnologică pentru 
accelerarea tranziției spre o economie 
ecologică; subliniază faptul că „Uniunea 
pentru inovare” este unul dintre motoarele 
pentru o Europă eficientă din punct de 
vedere energetic;

3. îndeamnă Comisia să sprijine și să 
promoveze inovarea și modele de afaceri 
durabile, cum ar fi leasingul, inclusiv 
elaborarea de strategii industriale 
sectoriale, necesare pentru a sprijini 
tranziția spre o economie eficientă din 
punctul de vedere al resurselor; subliniază 
faptul că „Uniunea pentru inovare” și 
Parteneriatul european pentru inovare 
privind materiile prime sunt printre
motoarele pentru o Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor;

Or. en

Amendamentul 63
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să intensifice 
cercetarea și inovația tehnologică pentru 

3. îndeamnă Comisia să intensifice în 
special cercetarea și inovarea tehnologică 
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accelerarea tranziției spre o economie 
ecologică; subliniază faptul că „Uniunea 
pentru inovare” este unul dintre motoarele 
pentru o Europă eficientă din punct de 
vedere energetic;

de bază pentru accelerarea tranziției spre o 
economie eficientă din punctul de vedere 
al utilizării resurselor; subliniază faptul că 
„Uniunea pentru inovare” este unul dintre 
motoarele pentru o Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor;

Or. en

Amendamentul 64
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Marita Ulvskog, Jo Leinen, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să intensifice 
cercetarea și inovația tehnologică pentru 
accelerarea tranziției spre o economie 
ecologică; subliniază faptul că „Uniunea 
pentru inovare” este unul dintre motoarele 
pentru o Europă eficientă din punct de 
vedere energetic;

3. îndeamnă Comisia să stimuleze 
gândirea creativă pentru a grăbi 
progresele în domeniul inovării 
tehnologice cu scopul de a accelera 
tranziția spre o economie durabilă; 
subliniază faptul că „Uniunea pentru 
inovare” și în special „Programul-cadru 
Orizont 2020” și „Parteneriatul european 
pentru inovare privind materiile prime” 
sunt motoarele pentru o Europă eficientă 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 65
Horst Schnellhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să intensifice 
cercetarea și inovația tehnologică pentru 
accelerarea tranziției spre o economie 
ecologică; subliniază faptul că „Uniunea 

3. îndeamnă Comisia să intensifice 
cercetarea și inovarea tehnologică pentru 
accelerarea tranziției spre o economie 
ecologică; subliniază faptul că „Uniunea 
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pentru inovare” este unul dintre motoarele 
pentru o Europă eficientă din punct de 
vedere energetic;

pentru inovare”, în special parteneriatul 
european pentru inovare privind materiile 
prime, este unul dintre motoarele pentru o 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor;

Or. de

Amendamentul 66
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber, Elisabetta Gardini

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. îndeamnă Comisia și statele membre ca, 
până la sfârșitul anului 2012, să elaboreze 
și să utilizeze indicatori clari și măsurabili 
pentru activitatea economică care să ia în 
calcul schimbările climatice, 
biodiversitatea și utilizarea eficientă a 
resurselor;

4. îndeamnă Comisia și statele membre să 
ia măsuri cât mai curând posibil – făcând 
publice motivele care au stat la baza 
procesului decizional – pentru a elabora
și a utiliza indicatori clari, siguri și 
măsurabili pentru activitatea economică 
care să ia în calcul schimbările climatice, 
biodiversitatea și utilizarea eficientă a 
resurselor, precum și economia globalizată 
și fluctuațiile posibile ale ciclului 
economic;

Or. de

Amendamentul 67
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. îndeamnă Comisia și statele membre ca, 
până la sfârșitul anului 2012, să elaboreze 
și să utilizeze indicatori clari și măsurabili 
pentru activitatea economică care să ia în 
calcul schimbările climatice, 
biodiversitatea și utilizarea eficientă a 

4. îndeamnă Comisia și statele membre ca, 
până la sfârșitul anului 2012, să elaboreze 
și să utilizeze indicatori clari și măsurabili 
pentru activitatea economică care să ia în 
calcul schimbările climatice, 
biodiversitatea și utilizarea eficientă a 
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resurselor; resurselor și să analizeze posibilitatea de a 
revizui Regulamentul referitor la 
statisticile privind deșeurile în scopul de a 
oferi o bază solidă și fiabilă pentru 
promovarea reciclării;

Or. fr

Amendamentul 68
Bas Eickhout, Satu Hassi

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. îndeamnă Comisia și statele membre ca, 
până la sfârșitul anului 2012, să elaboreze 
și să utilizeze indicatori clari și măsurabili 
pentru activitatea economică care să ia în 
calcul schimbările climatice, 
biodiversitatea și utilizarea eficientă a 
resurselor;

4. îndeamnă Comisia și statele membre ca, 
până la sfârșitul anului 2012, să fie de 
acord să utilizeze indicatori clari și 
măsurabili, cum ar fi amprenta asupra 
solului, a apei și a materiilor prime și 
amprenta de carbon pentru activitatea 
economică, care să ia în calcul schimbările 
climatice, biodiversitatea și utilizarea
eficientă a resurselor și solicită Comisiei să 
prezinte propuneri legislative concrete 
necesare pentru a atinge, până în 
anul 2013, obiectivele obligatorii specifice 
fiecărei țări de reducere a utilizării 
resurselor, sprijinite de fonduri și 
mecanisme financiare;

Or. en

Amendamentul 69
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. îndeamnă Comisia și statele membre ca, 
până la sfârșitul anului 2012, să elaboreze 

4. îndeamnă Comisia și statele membre ca, 
până la sfârșitul anului 2012, să elaboreze 
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și să utilizeze indicatori clari și măsurabili 
pentru activitatea economică care să ia în 
calcul schimbările climatice, 
biodiversitatea și utilizarea eficientă a 
resurselor;

și să utilizeze indicatori clari și măsurabili 
pentru activitatea economică în consultare 
cu părți interesate cheie care să ia în 
calcul schimbările climatice, 
biodiversitatea și utilizarea eficientă a 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 70
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. îndeamnă Comisia și statele membre ca, 
până la sfârșitul anului 2012, să elaboreze 
și să utilizeze indicatori clari și măsurabili 
pentru activitatea economică care să ia în 
calcul schimbările climatice, 
biodiversitatea și utilizarea eficientă a
resurselor;

4. îndeamnă Comisia și statele membre să 
prezinte propuneri legislative concrete, 
necesare pentru a atinge, până la sfârșitul 
anului 2013, obiectivele obligatorii de 
reducere a utilizării resurselor, sprijinite 
de fonduri și mecanisme financiare;

Or. en

Amendamentul 71
Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. îndeamnă Comisia și statele membre ca, 
până la sfârșitul anului 2012, să elaboreze 
și să utilizeze indicatori clari și măsurabili 
pentru activitatea economică care să ia în 
calcul schimbările climatice, 
biodiversitatea și utilizarea eficientă a 
resurselor;

4. îndeamnă Comisia și statele membre să 
elaboreze și să utilizeze – cât mai curând 
posibil – indicatori clari și măsurabili 
pentru activitatea economică care să ia în 
calcul schimbările climatice, 
biodiversitatea și utilizarea eficientă a 
resurselor;

Or. de
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Amendamentul 72
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. îndeamnă Comisia și statele membre ca, 
până la sfârșitul anului 2012, să elaboreze 
și să utilizeze indicatori clari și măsurabili 
pentru activitatea economică care să ia în 
calcul schimbările climatice, 
biodiversitatea și utilizarea eficientă a 
resurselor;

4. îndeamnă Comisia și statele membre ca, 
până la sfârșitul anului 2013, să elaboreze 
și să utilizeze indicatori clari și măsurabili 
pentru activitatea economică care să ia în 
calcul schimbările climatice, 
biodiversitatea și utilizarea eficientă a 
resurselor;

Or. pl

Amendamentul 73
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. îndeamnă Comisia și statele membre ca, 
până la sfârșitul anului 2012, să elaboreze 
și să utilizeze indicatori clari și măsurabili 
pentru activitatea economică care să ia în 
calcul schimbările climatice, 
biodiversitatea și utilizarea eficientă a 
resurselor;

4. îndeamnă Comisia și statele membre ca, 
până la sfârșitul anului 2012, să elaboreze 
și să utilizeze indicatori clari și măsurabili 
pentru activitatea economică care să ia în 
calcul schimbările climatice, 
biodiversitatea și utilizarea eficientă a 
resurselor și să armonizeze metodele de 
calcul și statisticile privind deșeurile în 
vederea promovării reciclării;

Or. fr

Amendamentul 74
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. îndeamnă Comisia și statele membre ca, 
până la sfârșitul anului 2012, să elaboreze 
și să utilizeze indicatori clari și măsurabili 
pentru activitatea economică care să ia în 
calcul schimbările climatice, 
biodiversitatea și utilizarea eficientă a 
resurselor;

4. îndeamnă Comisia și statele membre ca, 
până la sfârșitul anului 2012, să elaboreze 
și să utilizeze indicatori clari și măsurabili 
pentru activitatea economică care să ia în 
calcul schimbările climatice, 
biodiversitatea și utilizarea eficientă a 
resurselor, precum și să ia în considerare 
revizuirea Regulamentului referitor la 
statisticile privind deșeurile pentru a avea 
o bază solidă de stimulare a reciclării;

Or. en

Amendamentul 75
Nick Griffin

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. îndeamnă Comisia și statele membre ca, 
până la sfârșitul anului 2012, să elaboreze 
și să utilizeze indicatori clari și măsurabili 
pentru activitatea economică care să ia în 
calcul schimbările climatice, 
biodiversitatea și utilizarea eficientă a 
resurselor;

4. îndeamnă Comisia și statele membre ca,
până la sfârșitul anului 2012, să elaboreze 
și să utilizeze indicatori clari și măsurabili 
pentru activitatea economică care să ia în 
calcul schimbările climatice, epuizarea 
petrolului, biodiversitatea și utilizarea 
eficientă a resurselor;

Or. en

Amendamentul 76
Andres Perello Rodriguez

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. atrage atenția asupra propunerii 
Comitetului Regiunilor referitoare la 
posibilitatea de a adopta un „coș” care să 
cuprindă patru indicatori de utilizare a 
resurselor, și anume amprenta asupra 
solului, utilizarea materiilor prime 
(biodiversitate și resurse biologice și 
minerale), amprenta asupra apei și 
amprenta emisiilor de gaze cu efect de 
seră;

Or. es

Amendamentul 77
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să extindă domeniul de 
aplicare a directivei privind proiectarea 
ecologică asupra produselor fără impact 
energetic și să propună cerințe 
suplimentare în materie de proiectare 
ecologică privind performanța produselor, 
inclusiv conținutul de material reciclat, 
durabilitatea și capacitatea de reutilizare 
pentru a îmbunătăți impactul acestora 
asupra mediului și pentru a promova 
piețele de reciclare;

5. invită Comisia, după efectuarea unor 
evaluări cuprinzătoare ale impactului, să 
extindă domeniul de aplicare a directivei 
privind proiectarea ecologică asupra 
produselor fără impact energetic și să 
propună cerințe suplimentare în materie de 
proiectare ecologică privind performanța 
produselor, inclusiv conținutul de material 
reciclat, durabilitatea, reciclabilitatea și 
capacitatea de reutilizare pentru a 
îmbunătăți impactul acestora asupra 
mediului și pentru a promova piețele de 
reciclare; subliniază că evaluările 
impactului trebuie să se concentreze în 
special pe efectele asupra competitivității 
și că, în afară de acest lucru, posibilitatea 
suprapunerii cu alte reglementări trebuie 
să fie exclusă;

Or. de



PE485.854v01-00 40/72 AM\895357RO.doc

RO

Amendamentul 78
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să extindă domeniul de 
aplicare a directivei privind proiectarea 
ecologică asupra produselor fără impact 
energetic și să propună cerințe 
suplimentare în materie de proiectare 
ecologică privind performanța produselor, 
inclusiv conținutul de material reciclat, 
durabilitatea și capacitatea de reutilizare 
pentru a îmbunătăți impactul acestora 
asupra mediului și pentru a promova 
piețele de reciclare;

5. invită Comisia, în cazul în care 
intenționează să propună extinderea
domeniului de aplicare a directivei privind 
proiectarea ecologică, să efectueze mai 
întâi o evaluare profundă a impactului 
asupra costurilor de producție și asupra 
costurilor suportate de utilizatorul final;

Or. it

Amendamentul 79
Bas Eickhout, Satu Hassi

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să extindă domeniul de 
aplicare a directivei privind proiectarea 
ecologică asupra produselor fără impact 
energetic și să propună cerințe 
suplimentare în materie de proiectare 
ecologică privind performanța produselor, 
inclusiv conținutul de material reciclat, 
durabilitatea și capacitatea de reutilizare 
pentru a îmbunătăți impactul acestora 
asupra mediului și pentru a promova 
piețele de reciclare; 

5. invită Comisia să extindă domeniul de 
aplicare a directivei privind proiectarea 
ecologică asupra produselor fără impact 
energetic și să propună cerințe 
suplimentare în materie de proiectare 
ecologică privind performanța produselor, 
inclusiv reciclabilitatea și conținutul de 
material reciclat, durabilitatea, 
reparabilitatea și capacitatea de reutilizare 
pentru a îmbunătăți impactul acestora 
asupra mediului și pentru a promova 
piețele de reciclare; 

Or. en
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Amendamentul 80
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să extindă domeniul de 
aplicare a directivei privind proiectarea 
ecologică asupra produselor fără impact 
energetic și să propună cerințe 
suplimentare în materie de proiectare 
ecologică privind performanța produselor, 
inclusiv conținutul de material reciclat, 
durabilitatea și capacitatea de reutilizare 
pentru a îmbunătăți impactul acestora 
asupra mediului și pentru a promova 
piețele de reciclare;

5. invită Comisia să extindă domeniul de 
aplicare a directivei privind proiectarea 
ecologică și să propună cerințe 
suplimentare în materie de proiectare 
ecologică privind performanța produselor, 
inclusiv conținutul de material reciclat, 
durabilitatea și capacitatea de reutilizare 
pentru a îmbunătăți impactul acestora 
asupra mediului și pentru a promova 
piețele de reciclare;

Or. en

Amendamentul 81
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să extindă domeniul de 
aplicare a directivei privind proiectarea 
ecologică asupra produselor fără impact 
energetic și să propună cerințe 
suplimentare în materie de proiectare 
ecologică privind performanța produselor, 
inclusiv conținutul de material reciclat, 
durabilitatea și capacitatea de reutilizare 
pentru a îmbunătăți impactul acestora 
asupra mediului și pentru a promova 
piețele de reciclare; 

5. invită Comisia să extindă domeniul de 
aplicare a directivei privind proiectarea 
ecologică asupra produselor fără impact 
energetic și să propună cerințe 
suplimentare în materie de proiectare 
ecologică privind performanța produselor, 
inclusiv reciclabilitatea și conținutul de 
material reciclat, durabilitatea și 
capacitatea de reutilizare pentru a 
îmbunătăți impactul acestora asupra 
mediului și pentru a promova piețele de 
reciclare; 

Or. en
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Amendamentul 82
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să extindă domeniul de 
aplicare a directivei privind proiectarea 
ecologică asupra produselor fără impact 
energetic și să propună cerințe 
suplimentare în materie de proiectare 
ecologică privind performanța produselor, 
inclusiv conținutul de material reciclat, 
durabilitatea și capacitatea de reutilizare 
pentru a îmbunătăți impactul acestora 
asupra mediului și pentru a promova 
piețele de reciclare;

5. invită Comisia să nu extindă domeniul 
de aplicare a directivei privind proiectarea 
ecologică asupra produselor fără impact 
energetic și să nu propună cerințe
suplimentare în materie de proiectare 
ecologică privind performanța produselor;

Or. en

Amendamentul 83
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, 
Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să extindă domeniul de 
aplicare a directivei privind proiectarea 
ecologică asupra produselor fără impact 
energetic și să propună cerințe 
suplimentare în materie de proiectare 
ecologică privind performanța produselor, 
inclusiv conținutul de material reciclat, 
durabilitatea și capacitatea de reutilizare 
pentru a îmbunătăți impactul acestora 
asupra mediului și pentru a promova 
piețele de reciclare;

5. invită Comisia să extindă domeniul de 
aplicare a directivei privind proiectarea 
ecologică asupra produselor fără impact 
energetic și să propună cerințe 
suplimentare în materie de proiectare 
ecologică privind performanța produselor, 
inclusiv reciclabilitatea, reciclarea la 
sfârșitul duratei de viață, durabilitatea și 
capacitatea de reutilizare pentru a 
îmbunătăți impactul acestora asupra 
mediului și pentru a promova piețele de 
reciclare;

Or. en
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Amendamentul 84
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să extindă domeniul de 
aplicare a directivei privind proiectarea 
ecologică asupra produselor fără impact 
energetic și să propună cerințe 
suplimentare în materie de proiectare 
ecologică privind performanța produselor, 
inclusiv conținutul de material reciclat, 
durabilitatea și capacitatea de reutilizare 
pentru a îmbunătăți impactul acestora 
asupra mediului și pentru a promova 
piețele de reciclare;

5. invită Comisia, înainte de a lua măsuri, 
să extindă domeniul de aplicare a directivei 
privind proiectarea ecologică asupra 
produselor fără impact energetic, să 
efectueze o analiză aprofundată a punerii 
în aplicare a directivei ca atare, acordând 
o atenție deosebită impactului asupra 
mediului, economiei și eficienței 
operaționale a piețelor;

Or. de

Amendamentul 85
Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să extindă domeniul de 
aplicare a directivei privind proiectarea 
ecologică asupra produselor fără impact 
energetic și să propună cerințe 
suplimentare în materie de proiectare 
ecologică privind performanța produselor, 
inclusiv conținutul de material reciclat, 
durabilitatea și capacitatea de reutilizare 
pentru a îmbunătăți impactul acestora 
asupra mediului și pentru a promova 
piețele de reciclare;

5. invită Comisia să propună cerințe 
suplimentare în materie de proiectare 
ecologică privind performanța produselor, 
inclusiv conținutul de material reciclat, 
reciclabilitatea, durabilitatea și capacitatea 
de reutilizare pentru a îmbunătăți impactul 
acestora asupra mediului și pentru a 
promova piețele de reciclare;

Or. de
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Amendamentul 86
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să extindă domeniul de 
aplicare a directivei privind proiectarea 
ecologică asupra produselor fără impact 
energetic și să propună cerințe 
suplimentare în materie de proiectare 
ecologică privind performanța produselor, 
inclusiv conținutul de material reciclat, 
durabilitatea și capacitatea de reutilizare 
pentru a îmbunătăți impactul acestora 
asupra mediului și pentru a promova 
piețele de reciclare;

5. invită Comisia să ia în considerare 
măsuri de proiectare a produselor privind 
performanța produselor, inclusiv conținutul 
de material reciclat, durabilitatea, 
capacitatea de reutilizare și reciclabilitatea
pentru a îmbunătăți impactul acestora 
asupra mediului și pentru a promova 
piețele de reciclare.

Or. en

Amendamentul 87
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să extindă domeniul de 
aplicare a directivei privind proiectarea 
ecologică asupra produselor fără impact 
energetic și să propună cerințe 
suplimentare în materie de proiectare 
ecologică privind performanța produselor, 
inclusiv conținutul de material reciclat, 
durabilitatea și capacitatea de reutilizare 
pentru a îmbunătăți impactul acestora 
asupra mediului și pentru a promova 
piețele de reciclare;

5. invită Comisia să extindă domeniul de 
aplicare a directivei privind proiectarea 
ecologică asupra produselor fără impact 
energetic și să propună cerințe 
suplimentare în materie de proiectare 
ecologică privind utilizarea eficientă în 
general a resurselor și performanța 
produselor, inclusiv conținutul de material 
reciclat, durabilitatea, conținutul de 
carbon și capacitatea de reutilizare pentru 
a îmbunătăți impactul acestora asupra 
mediului și pentru a promova piețele de 
reciclare; 
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Or. en

Amendamentul 88
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită ca cerințele referitoare la 
informațiile privind mediul să fie extinse 
pentru a se aplica și bunurilor 
convenționale de larg consum; sprijină 
testele naționale pentru etichetarea 
ecologică și îndeamnă Comisia să depună 
eforturi pentru a elabora o metodă 
europeană armonizată pentru calcularea 
amprentei unui produs asupra mediului 
cu scopul de a oferi consumatorilor mai 
multe informații cu privire la produsele 
care nu fac parte din sistemele existente, 
cum ar fi sistemele de etichetare 
ecologică, de etichetare energetică și de 
etichetare a agriculturii ecologice;

Or. fr

Amendamentul 89
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. susține că utilizarea durabilă a 
materiilor prime contribuie nu numai la 
promovarea creșterii economice, ci și la 
conservarea mediului și că, prin urmare, 
acest lucru ar trebui să fie integrat la 
maximum în alte domenii de politică ale 
UE;
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Or. lt

Amendamentul 90
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Satu Hassi, Bas Eickhout, Vittorio Prodi, Marisa 
Matias, Marita Ulvskog, Jo Leinen, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază faptul că utilizarea 
eficientă a resurselor vizează mai multe 
domenii și sectoare de activitate; invită 
Comisia să integreze această agendă în 
alte politici, în special în politicile 
generale privind guvernanța economică, 
cum ar fi Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 91
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. sprijină inițiativa emblematică privind o 
Europă eficientă din punct de vedere al 
utilizării resurselor și Foaia de parcurs 
către o Europă eficientă din punct de 
vedere energetic și viziunea acesteia pentru 
2050, inclusiv obiectivele de etapă ale 
acesteia; invită Comisia să prezinte cât mai 
repede toate inițiativele legislative și de 
altă natură care sunt necesare pentru 
realizarea obiectivelor de etapă și să se 
asigure că toate politicile UE sunt în 
conformitate cu acestea;

6. sprijină inițiativa emblematică privind o 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor și Foaia de parcurs 
către „O Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor” și viziunea 
acesteia pentru 2050, inclusiv obiectivele 
de etapă ale acesteia; invită Comisia să 
prezinte cât mai repede toate inițiativele 
legislative și de altă natură care sunt 
necesare pentru realizarea obiectivelor de 
etapă și să se asigure că toate politicile UE 
le respectă în mod sistematic;

Or. de
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Amendamentul 92
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. sprijină inițiativa emblematică privind o 
Europă eficientă din punct de vedere al 
utilizării resurselor și Foaia de parcurs 
către o Europă eficientă din punct de 
vedere energetic și viziunea acesteia pentru 
2050, inclusiv obiectivele de etapă ale 
acesteia; invită Comisia să prezinte cât mai 
repede toate inițiativele legislative și de 
altă natură care sunt necesare pentru 
realizarea obiectivelor de etapă și să se 
asigure că toate politicile UE sunt în 
conformitate cu acestea;

6. sprijină inițiativa emblematică privind o 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor și Foaia de parcurs 
către „O Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor” și viziunea 
acesteia pentru 2050, inclusiv obiectivele 
de etapă ale acesteia; invită Comisia să 
prezinte cât mai repede toate inițiativele 
legislative și de altă natură care sunt 
necesare pentru realizarea obiectivelor de 
etapă și să se asigure că toate politicile UE 
sunt în conformitate cu acestea;
recomandă Comisiei să asigure 
menținerea unui cadru legislativ stabil 
astfel încât să nu se pună în pericol 
investițiile pe termen lung și să propună 
abrogarea acelor dispoziții legislative care 
se dovedesc a fi ineficiente, inutile sau 
chiar un obstacol pentru redresarea și 
creșterea economică;

Or. it

Amendamentul 93
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. sprijină inițiativa emblematică privind o 
Europă eficientă din punct de vedere al 
utilizării resurselor și Foaia de parcurs 
către o Europă eficientă din punct de 
vedere energetic și viziunea acesteia pentru 

6. sprijină inițiativa emblematică privind o 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor și Foaia de parcurs 
către „O Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor” și viziunea 
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2050, inclusiv obiectivele de etapă ale 
acesteia; invită Comisia să prezinte cât mai 
repede toate inițiativele legislative și de 
altă natură care sunt necesare pentru 
realizarea obiectivelor de etapă și să se 
asigure că toate politicile UE sunt în 
conformitate cu acestea;

acesteia pentru 2050, inclusiv obiectivele 
de etapă ale acesteia; invită Comisia să 
prezinte cât mai repede toate inițiativele 
necesare pentru realizarea obiectivelor de 
etapă și să se asigure că toate politicile UE 
sunt în conformitate cu acestea;

Or. en

Amendamentul 94
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. sprijină inițiativa emblematică privind o 
Europă eficientă din punct de vedere al 
utilizării resurselor și Foaia de parcurs 
către o Europă eficientă din punct de 
vedere energetic și viziunea acesteia pentru 
2050, inclusiv obiectivele de etapă ale 
acesteia; invită Comisia să prezinte cât mai 
repede toate inițiativele legislative și de 
altă natură care sunt necesare pentru 
realizarea obiectivelor de etapă și să se 
asigure că toate politicile UE sunt în 
conformitate cu acestea;

6. sprijină inițiativa emblematică privind o 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor și Foaia de parcurs 
către „O Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor” și viziunea 
acesteia pentru 2050, inclusiv obiectivele 
de etapă ale acesteia; invită Comisia să se 
asigure că statele membre au pus mai 
întâi în aplicare pe deplin legislația 
actuală, de exemplu legislația privind 
deșeurile și gestionarea apei, înainte de a 
prezenta propuneri legislative și de altă 
natură care sunt necesare pentru realizarea 
obiectivelor de etapă și să se asigure că 
toate politicile UE sunt în conformitate cu 
acestea;

Or. en

Amendamentul 95
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, Jo 
Leinen, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 6



AM\895357RO.doc 49/72 PE485.854v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. sprijină inițiativa emblematică privind o 
Europă eficientă din punct de vedere al 
utilizării resurselor și Foaia de parcurs 
către o Europă eficientă din punct de 
vedere energetic și viziunea acesteia pentru 
2050, inclusiv obiectivele de etapă ale 
acesteia; invită Comisia să prezinte cât mai 
repede toate inițiativele legislative și de 
altă natură care sunt necesare pentru 
realizarea obiectivelor de etapă și să se 
asigure că toate politicile UE sunt în 
conformitate cu acestea;

6. sprijină inițiativa emblematică privind o 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor și Foaia de parcurs 
către „O Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor” și viziunea 
acesteia pentru 2050, inclusiv obiectivele 
de etapă ale acesteia; invită Comisia să 
prezinte cât mai repede toate inițiativele 
legislative și de altă natură care sunt 
necesare pentru realizarea obiectivelor de 
etapă și să se asigure că toate politicile UE 
sunt în conformitate cu acestea;
reamintește faptul că disocierea creșterii 
economice de consumul de resurse este 
esențială pentru a spori competitivitatea 
Europei și pentru a reduce dependența 
acesteia de resurse;

Or. en

Amendamentul 96
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. sprijină inițiativa emblematică privind o 
Europă eficientă din punct de vedere al 
utilizării resurselor și Foaia de parcurs 
către o Europă eficientă din punct de 
vedere energetic și viziunea acesteia pentru 
2050, inclusiv obiectivele de etapă ale 
acesteia; invită Comisia să prezinte cât mai 
repede toate inițiativele legislative și de 
altă natură care sunt necesare pentru 
realizarea obiectivelor de etapă și să se 
asigure că toate politicile UE sunt în 
conformitate cu acestea;

6. sprijină inițiativa emblematică privind o 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor și Foaia de parcurs 
către „O Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor” și viziunea 
acesteia pentru 2050, inclusiv obiectivele 
de etapă ale acesteia; invită Comisia să 
prezinte cât mai repede toate inițiativele 
legislative și de altă natură care sunt 
necesare pentru realizarea obiectivelor de 
etapă și să se asigure că toate politicile UE 
sunt în conformitate cu acestea și cu 
viziunea generală a UE privind crearea 
unei economii cu emisii reduse de dioxid 
de carbon până în 2050, printre altele, 
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prin reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră cu 80-95 % față de nivelurile 
din 1990;

Or. en

Amendamentul 97
Bas Eickhout, Satu Hassi

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază faptul că disocierea 
creșterii economice de consumul de 
resurse este esențială pentru a spori 
competitivitatea Europei și pentru a 
reduce dependența acesteia de resurse;

Or. en

Amendamentul 98
Bas Eickhout, Satu Hassi

Propunere de rezoluție
Punctul 6b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. invită Comisia ca, până la sfârșitul 
anului 2012, să propună un nou cadru 
politic pentru consumul și producția 
durabile, care să stabilească un proces de 
identificare a produselor sau a serviciilor 
prioritare care contribuie cel mai mult 
pentru ca domenii-cheie ale consumului 
global, cum ar fi apa, solurile, materiile 
prime și carbonul, să fie în concordanță 
cu indicatorii de consum, astfel cum sunt 
stabiliți în Foaia de parcurs către „O 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor”, însoțit de propuneri 
legislative care abordează produsele și 
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serviciile prioritare cu ajutorul 
instrumentelor relevante, inclusiv 
mecanisme care pot îmbunătăți utilizarea 
eficientă a resurselor în lanțul de 
aprovizionare și care să dea posibilitatea 
de a stabili prin măsuri de punere în 
aplicare cerințe minime sau criterii de 
referință în ceea ce privește performanța 
optimă;

Or. en

Amendamentul 99
Andres Perello Rodriguez

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită Comisia, statele membre și 
întreprinderile să își bazeze strategiile 
economice pe îmbunătățirea radicală 
privind utilizarea eficientă a resurselor care 
conduce la decuplarea creșterii economice 
de consumul de resurse; consideră, de 
asemenea, că este necesară concentrarea pe 
utilizarea eficientă și eficace a resurselor;

7. susține că nicio măsură al cărei scop 
este utilizarea mai eficientă a resurselor 
nu se poate restrânge la sectorul public și, 
prin urmare, invită Comisia, statele 
membre și întreprinderile să își bazeze 
strategiile economice pe îmbunătățirea 
radicală privind utilizarea eficientă a 
resurselor care conduce la decuplarea 
creșterii economice de consumul de 
resurse; consideră, de asemenea, că este 
necesară concentrarea pe utilizarea 
eficientă și eficace a resurselor;

Or. es

Amendamentul 100
Theodoros Skylakakis

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită Comisia, statele membre și 7. invită Comisia, statele membre și 
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întreprinderile să își bazeze strategiile 
economice pe îmbunătățirea radicală 
privind utilizarea eficientă a resurselor care 
conduce la decuplarea creșterii economice 
de consumul de resurse; consideră, de 
asemenea, că este necesară concentrarea pe 
utilizarea eficientă și eficace a resurselor;

întreprinderile să își bazeze strategiile 
economice pe îmbunătățirea radicală 
privind utilizarea eficientă a resurselor care 
conduce la decuplarea creșterii economice 
de consumul de resurse și epuizarea 
acestora; consideră, de asemenea, că este 
necesară concentrarea pe utilizarea 
eficientă și eficace a resurselor;

Or. en

Amendamentul 101
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită Comisia, statele membre și 
întreprinderile să își bazeze strategiile 
economice pe îmbunătățirea radicală 
privind utilizarea eficientă a resurselor care 
conduce la decuplarea creșterii economice 
de consumul de resurse; consideră, de 
asemenea, că este necesară concentrarea pe 
utilizarea eficientă și eficace a resurselor;

7. invită Comisia, statele membre și 
întreprinderile să își bazeze strategiile 
economice pe îmbunătățirea radicală 
privind utilizarea eficientă a resurselor care 
conduce la decuplarea definitivă a creșterii 
economice de consumul de resurse; 
consideră, de asemenea, că este necesară 
concentrarea pe utilizarea eficientă și 
eficace a resurselor, în special a materiilor 
prime1;
__________________
1 Materiile prime constituie o categorie 
specială de resurse: trebuie să se țină 
seama de formele diferite pe care le iau 
anumite resurse naturale (biomasă, 
minerale extrase, minerale metalice, 
resurse energetice fosile), de la momentul 
extracției până la distrugerea lor 
definitivă. Materiile prime includ tot ceea 
ce este extras sau derivat din resurse 
naturale, fie că sunt organice sau 
anorganice, în orice moment al ciclului 
lor de viață.

Or. fr
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Amendamentul 102
Bas Eickhout, Satu Hassi

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită Comisia, statele membre și 
întreprinderile să își bazeze strategiile 
economice pe îmbunătățirea radicală 
privind utilizarea eficientă a resurselor care 
conduce la decuplarea creșterii economice 
de consumul de resurse; consideră, de 
asemenea, că este necesară concentrarea 
pe utilizarea eficientă și eficace a 
resurselor;

7. invită Comisia, statele membre și 
întreprinderile să își bazeze strategiile 
economice pe îmbunătățirea radicală 
privind utilizarea eficientă a resurselor și 
productivitatea resurselor care conduce la 
decuplarea definitivă a creșterii economice 
de utilizarea resurselor;

Or. en

Amendamentul 103
Georgios Koumoutsakos

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită Comisia, statele membre și 
întreprinderile să își bazeze strategiile 
economice pe îmbunătățirea radicală 
privind utilizarea eficientă a resurselor care 
conduce la decuplarea creșterii economice 
de consumul de resurse; consideră, de 
asemenea, că este necesară concentrarea pe 
utilizarea eficientă și eficace a resurselor;

7. invită Comisia și statele membre să 
promoveze în mod activ investițiile în 
cercetare și inovare, lucru care va 
conduce la creștere economică; solicită 
Comisiei, statelor membre și
întreprinderilor să își bazeze strategiile 
economice pe îmbunătățirea radicală 
privind utilizarea eficientă a resurselor care 
conduce la decuplarea creșterii economice 
de consumul de resurse; consideră, de 
asemenea, că este necesară concentrarea pe 
utilizarea eficientă și eficace a resurselor;

Or. el
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Amendamentul 104
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, Jo 
Leinen, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită Comisia ca, până la sfârșitul 
anului 2012, să identifice produsele sau 
serviciile prioritare care contribuie cel 
mai mult pentru ca domenii-cheie ale 
consumului global, cum ar fi apa, 
solurile, materiile prime și carbonul, să 
fie în concordanță cu indicatorii de 
consum, astfel cum sunt stabiliți în Foaia 
de parcurs către „O Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor”;

Or. en

Amendamentul 105
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază urgența întreprinderii unor 
acțiuni imediate pentru a sprijini inovația și 
investiția în noi tehnici și modele de afaceri 
și pentru a crea stimulentele care vor aduce 
beneficii pe termen lung pentru economie; 
subliniază rolul principal al sectorului 
privat în realizarea creșterii economice 
ecologice;

8. subliniază urgența întreprinderii unor 
acțiuni imediate pentru a sprijini inovația și 
investiția în noi tehnici și modele de afaceri 
și pentru a crea stimulentele care vor aduce 
beneficii pe termen lung pentru economie; 
subliniază rolul principal al sectorului 
privat în realizarea creșterii economice 
ecologice, dar constată că întreprinderile 
mici și mijlocii ocupă, din acest punct de 
vedere, o poziție specială;

Or. de
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Amendamentul 106
Bas Eickhout, Satu Hassi

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază urgența întreprinderii unor 
acțiuni imediate pentru a sprijini inovația și 
investiția în noi tehnici și modele de 
afaceri și pentru a crea stimulentele care 
vor aduce beneficii pe termen lung pentru 
economie; subliniază rolul principal al 
sectorului privat în realizarea creșterii 
economice ecologice;

8. subliniază urgența întreprinderii unor 
acțiuni imediate pentru a sprijini inovația și 
investițiile în noi tehnici și modele de 
afaceri și pentru a crea stimulentele care 
vor aduce beneficii atât pe termen scurt, 
cât și pe termen lung pentru economie; 
subliniază rolul principal al sectorului 
privat în realizarea creșterii economice 
ecologice;

Or. en

Amendamentul 107
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază urgența întreprinderii unor 
acțiuni imediate pentru a sprijini inovația și 
investiția în noi tehnici și modele de afaceri 
și pentru a crea stimulentele care vor aduce 
beneficii pe termen lung pentru economie; 
subliniază rolul principal al sectorului 
privat în realizarea creșterii economice 
ecologice;

8. subliniază urgența întreprinderii unor 
acțiuni imediate pentru a sprijini inovația și 
investiția în noi tehnici și modele de afaceri 
și pentru a crea stimulentele care vor aduce 
beneficii pe termen lung pentru economie; 
subliniază rolul principal al sectorului 
privat, în special al întreprinderilor mici și 
mijlocii în realizarea creșterii economice 
ecologice;

Or. en

Amendamentul 108
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Marisa Matias, 



PE485.854v01-00 56/72 AM\895357RO.doc

RO

Jo Leinen, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază urgența întreprinderii unor 
acțiuni imediate pentru a sprijini inovația și 
investiția în noi tehnici și modele de afaceri 
și pentru a crea stimulentele care vor aduce 
beneficii pe termen lung pentru economie; 
subliniază rolul principal al sectorului 
privat în realizarea creșterii economice 
ecologice;

8. subliniază urgența întreprinderii unor 
acțiuni imediate pentru a sprijini inovația și 
investiția în noi tehnici și modele de 
afaceri, cum ar fi societățile de leasing, și 
pentru a crea stimulentele care vor aduce 
beneficii atât pe termen scurt, cât și pe 
termen lung pentru economie; subliniază 
rolul principal al sectorului privat în 
realizarea creșterii economice ecologice;

Or. en

Amendamentul 109
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază urgența întreprinderii unor 
acțiuni imediate pentru a sprijini inovația și 
investiția în noi tehnici și modele de afaceri 
și pentru a crea stimulentele care vor aduce 
beneficii pe termen lung pentru economie; 
subliniază rolul principal al sectorului 
privat în realizarea creșterii economice 
ecologice;

8. subliniază urgența întreprinderii unor 
acțiuni imediate pentru a sprijini inovația și 
investiția în noi tehnici și modele de afaceri 
și pentru a crea stimulentele care vor aduce 
beneficii pe termen lung pentru economie; 
în acest sens, subliniază faptul că este 
important să se găsească modalități de 
consolidare și stimulare în continuare a 
capitalului de risc european, care să fie 
sprijinite de instituții ale sectorului public, 
dar care să fie susținute și de o finanțare 
privată sporită; subliniază rolul principal 
al sectorului privat în realizarea creșterii 
economice ecologice;

Or. en
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Amendamentul 110
Judith A. Merkies, Daciana Octavia Sârbu, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa 
Matias, Jutta Haug, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
aplicarea tot mai frecventă a 
nanotehnologiei, cum ar fi, de exemplu, 
utilizarea argintului în nanoparticule ca 
antibacterian, care ar putea duce la 
nerecuperarea acestor materiale; solicită 
să se studieze cu atenție impactul asupra 
mediului înainte de răspândirea acestei 
tehnici pe o scară mai largă;

Or. en

Amendamentul 111
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. invită Comisia și statele membre să 
aplice principiul tratamentului egal între 
sectorul public și sectorul privat în ceea ce 
privește perceperea TVA pentru servicii în 
scopul de a asigura o concurență loială pe 
piață, în conformitate cu care sectorul 
privat își poate debloca întregul potențial 
pentru a asigura o creștere economică 
ecologică;

Or. en

Amendamentul 112
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis
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Propunere de rezoluție
Punctul 8b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. subliniază faptul că Europa, bazată pe 
o cultură a reciclării, trebuie să reutilizeze
și să recicleze în mare măsură propriile 
deșeuri și să producă materii prime 
secundare în modul cel mai eficient: în 
consecință, un principiu al proximității la 
nivelul UE ar trebui aplicat în cazul 
tuturor operațiunilor de recuperare 
pentru optimizarea distanței dintre sursă 
și instalația de recuperare;

Or. en

Amendamentul 113
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia și statele membre să 
integreze complet obiectivele de utilizare 
eficientă a resurselor în semestrul european 
în ceea ce privește coordonarea politicilor 
economice;

9. invită Comisia și statele membre să 
integreze complet obiectivele de utilizare 
eficientă a resurselor în semestrul european 
în ceea ce privește coordonarea politicilor 
economice; îndeamnă statele membre să 
confirme această necesitate în cadrul 
Consiliului European;

Or. en

Amendamentul 114
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază faptul că avantajul 
primului venit în utilizarea eficientă a 
resurselor poate atrage interesul piețelor 
în curs de dezvoltare; UE deține 
aproximativ o treime din piața mondială a 
tehnologiilor ecologice;

Or. en

Amendamentul 115
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. ia act de faptul că, pentru a realiza 
tranziția spre o economie eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor, 
prețurile de pe piață ar trebui să reflecte 
la maximum nivelul deficitului de resurse, 
precum și toate costurile generate de 
procesul de producție; solicită punerea în 
aplicare a abordării bazate pe ciclul de 
viață în procesul contabil și internalizarea 
costurilor de mediu externe în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”;

Or. en

Amendamentul 116
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia și statele membre să 10. invită Comisia și statele membre să 
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instituie stimulente care să încurajeze 
companiile să ia măsuri, să stabilească 
criterii de evaluare și să își îmbunătățească 
în mod continuu utilizarea eficientă a 
propriilor resurse, precum și să elaboreze 
măsuri de extindere a principiului 
responsabilității producătorului și de a 
îndepărta barierele care încetinesc 
utilizarea eficientă a resurselor;

instituie stimulente care să încurajeze 
companiile să ia măsuri, să stabilească 
criterii de evaluare și să își îmbunătățească 
în mod continuu utilizarea eficientă a 
propriilor resurse, de exemplu, prin 
promovarea unor abordări de tipul 
ISO 14001 pentru sistemele de 
management de mediu, precum și să 
elaboreze măsuri pentru aplicarea în 
modul cel mai eficient a principiului 
responsabilității producătorului și de a 
îndepărta barierele care încetinesc 
utilizarea eficientă a resurselor;

Or. fr

Amendamentul 117
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia și statele membre să 
instituie stimulente care să încurajeze 
companiile să ia măsuri, să stabilească 
criterii de evaluare și să își îmbunătățească 
în mod continuu utilizarea eficientă a 
propriilor resurse, precum și să elaboreze 
măsuri de extindere a principiului 
responsabilității producătorului și de a 
îndepărta barierele care încetinesc 
utilizarea eficientă a resurselor;

10. invită Comisia și statele membre să 
instituie stimulente care să încurajeze 
companiile să ia măsuri, să stabilească 
criterii de evaluare și să își îmbunătățească 
în mod continuu utilizarea eficientă a 
propriilor resurse, precum și să elaboreze 
măsuri de a îndepărta barierele care 
încetinesc utilizarea eficientă a resurselor;

Or. it

Amendamentul 118
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia și statele membre să 
instituie stimulente care să încurajeze 
companiile să ia măsuri, să stabilească 
criterii de evaluare și să își îmbunătățească 
în mod continuu utilizarea eficientă a 
propriilor resurse, precum și să elaboreze 
măsuri de extindere a principiului 
responsabilității producătorului și de a 
îndepărta barierele care încetinesc 
utilizarea eficientă a resurselor;

10. invită Comisia și statele membre să 
instituie stimulente care să încurajeze 
companiile și organismele publice să ia 
măsuri și să își îmbunătățească în mod 
continuu amprentele proprii asupra 
resurselor de apă, asupra solului, asupra 
materiilor prime și amprenta de carbon,
să extindă principiului responsabilității 
producătorului și să îndepărteze barierele 
care încetinesc utilizarea eficientă a 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 119
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia și statele membre să 
instituie stimulente care să încurajeze 
companiile să ia măsuri, să stabilească 
criterii de evaluare și să își îmbunătățească 
în mod continuu utilizarea eficientă a 
propriilor resurse, precum și să elaboreze 
măsuri de extindere a principiului 
responsabilității producătorului și de a 
îndepărta barierele care încetinesc 
utilizarea eficientă a resurselor;

10. invită Comisia și statele membre să 
instituie stimulente care să încurajeze 
companiile să ia măsuri, să stabilească 
criterii de evaluare și să își îmbunătățească 
în mod continuu utilizarea eficientă a 
propriilor resurse, precum și să le 
încurajeze pe acestea pe calea unei 
utilizări mai eficiente a resurselor în mod 
autonom și constant și să îndepărteze
barierele care încetinesc utilizarea eficientă 
a resurselor;

Or. en

Amendamentul 120
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Bas Eickhout, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Marisa 
Matias, Jo Leinen, Kriton Arsenis
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia și statele membre să 
instituie stimulente care să încurajeze 
companiile să ia măsuri, să stabilească 
criterii de evaluare și să își îmbunătățească 
în mod continuu utilizarea eficientă a 
propriilor resurse, precum și să elaboreze 
măsuri de extindere a principiului 
responsabilității producătorului și de a 
îndepărta barierele care încetinesc 
utilizarea eficientă a resurselor;

10. invită Comisia și statele membre să 
instituie stimulente care să încurajeze 
companiile și organismele publice să ia 
măsuri, să stabilească criterii de evaluare și 
să își îmbunătățească în mod continuu 
amprentele proprii asupra resurselor de 
apă, asupra solului, asupra materiilor 
prime și amprenta de carbon, precum și să 
elaboreze măsuri de extindere a 
principiului responsabilității producătorului 
și de a îndepărta barierele care încetinesc 
utilizarea eficientă a resurselor;

Or. en

Amendamentul 121
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia și statele membre să 
instituie stimulente care să încurajeze 
companiile să ia măsuri, să stabilească 
criterii de evaluare și să își îmbunătățească 
în mod continuu utilizarea eficientă a 
propriilor resurse, precum și să elaboreze 
măsuri de extindere a principiului 
responsabilității producătorului și de a 
îndepărta barierele care încetinesc 
utilizarea eficientă a resurselor;

10. invită Comisia și statele membre să 
instituie stimulente care să încurajeze 
companiile să ia măsuri, să stabilească 
criterii de evaluare și să își îmbunătățească 
în mod continuu utilizarea eficientă a 
propriilor resurse, precum și să elaboreze 
măsuri de utilizare a principiului 
responsabilității producătorului, prin 
elaborarea de orientări ale UE de către 
Comisia Europeană privind operațiunile 
de preluare și sistemele de reciclare și de a 
îndepărta barierele care încetinesc 
utilizarea eficientă a resurselor

Or. en
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Amendamentul 122
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază importanța rolului pe care 
îl joacă cetățenii și organizațiile civile în 
producerea unei schimbări pentru 
transformarea economiei; subliniază 
necesitatea de a dezvolta strategii de 
sensibilizare și strategii pentru a schimba 
comportamentul consumatorilor și pentru 
a evita efectele de recul;

Or. en

Amendamentul 123
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. reamintește nevoia urgentă de a 
reduce în general utilizarea resurselor 
pentru a evita problemele viitoare, cum ar 
fi deficitul de resurse și creșterea 
prețurilor resurselor;

Or. en

Amendamentul 124
Horst Schnellhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită Comisiei ca, în ceea ce 
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privește alegerea mijloacelor, să acorde 
prioritate stimulentelor și soluțiilor 
voluntare față de reglementările 
naționale;

Or. de

Amendamentul 125
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia și statele membre să 
promoveze investițiile în gestionarea 
deșeurilor și a resurselor de apă pentru a 
îndeplini cerințele acquis-ului în 
domeniul mediului și al apei;

Or. lt

Amendamentul 126
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia să analizeze și, după 
caz, să propună modificarea legislației 
actuale privind normele contabile și 
normele care reglementează agențiile de 
rating în vederea includerii obligatorii a 
indicatorilor privind utilizarea eficientă a 
resurselor în standardele de contabilitate, 
precum și includerea utilizării resurselor 
și a riscurilor de mediu printre criteriile 
de rating ale agențiilor de rating;

Or. en
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Amendamentul 127
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 10b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. subliniază necesitatea de a asigura o 
aprovizionare europeană durabilă cu 
materiile prime necesare pentru a 
răspunde nevoilor unui sector al reciclării 
în continuă dezvoltare, pentru a extinde 
economia deschisă a Europei și pentru a 
crea locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 128
Matthias Groote

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită cerințe mai ferme cu privire la 
achizițiile publice ecologice (APE) de 
produse cu impact semnificativ asupra 
mediului și îndeamnă Comisia să 
stabilească dacă APE ar putea fi corelate cu 
proiectele finanțate de UE; solicită 
depunerea de eforturi, până la sfârșitul 
acestui an, pentru a promova achizițiile 
publice comune și rețelele formate din 
responsabilii cu achizițiile publice în 
sprijinul APE;

11. solicită cerințe mai ferme cu privire la 
achizițiile publice ecologice (APE) de 
produse cu impact semnificativ asupra 
mediului și îndeamnă Comisia să 
stabilească dacă APE ar putea fi corelate cu 
proiectele finanțate de UE; solicită 
depunerea de eforturi, până la sfârșitul 
acestui an, pentru a promova achizițiile 
publice comune și rețelele formate din 
responsabilii cu achizițiile publice în 
sprijinul APE, cu condiția ca acest lucru 
să nu genereze un dezavantaj 
concurențial pentru întreprinderile de 
stat;

Or. de
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Amendamentul 129
Bas Eickhout, Satu Hassi

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită cerințe mai ferme cu privire la
achizițiile publice ecologice (APE) de 
produse cu impact semnificativ asupra 
mediului și îndeamnă Comisia să 
stabilească dacă APE ar putea fi corelate cu 
proiectele finanțate de UE; solicită 
depunerea de eforturi, până la sfârșitul 
acestui an, pentru a promova achizițiile 
publice comune și rețelele formate din 
responsabilii cu achizițiile publice în 
sprijinul APE;

11. solicită cerințe mai ferme cu privire la 
achizițiile publice ecologice (APE) de 
produse cu impact semnificativ asupra 
mediului și de produse și servicii care 
contribuie cel mai mult la consumul de 
resurse-cheie la nivel mondial, cum ar fi 
apa, solurile, materiile prime și carbonul, 
astfel cum este prevăzut în Foaia de 
parcurs către „O Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării 
resurselor”și îndeamnă Comisia să 
stabilească dacă APE ar putea fi corelate cu 
proiectele finanțate de UE și să promoveze 
achizițiile publice comune și rețelele 
formate din responsabilii cu achizițiile 
publice în sprijinul APE;

Or. en

Amendamentul 130
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, 
Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită cerințe mai ferme cu privire la 
achizițiile publice ecologice (APE) de 
produse cu impact semnificativ asupra 
mediului și îndeamnă Comisia să 
stabilească dacă APE ar putea fi corelate cu 
proiectele finanțate de UE; solicită 
depunerea de eforturi, până la sfârșitul 
acestui an, pentru a promova achizițiile 
publice comune și rețelele formate din 
responsabilii cu achizițiile publice în 

11. solicită cerințe mai ferme cu privire la
achizițiile publice ecologice și durabile
(APE) de produse cu impact semnificativ 
asupra mediului și îndeamnă Comisia să 
stabilească dacă APE ar putea fi corelate cu 
proiectele finanțate de UE; solicită 
depunerea de eforturi, până la sfârșitul 
acestui an, pentru a promova achizițiile 
publice comune și rețelele formate din 
responsabilii cu achizițiile publice în 
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sprijinul APE; sprijinul APE;

Or. en

Amendamentul 131
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită cerințe mai ferme cu privire la 
achizițiile publice ecologice (APE) de 
produse cu impact semnificativ asupra 
mediului și îndeamnă Comisia să 
stabilească dacă APE ar putea fi corelate cu 
proiectele finanțate de UE; solicită 
depunerea de eforturi, până la sfârșitul 
acestui an, pentru a promova achizițiile 
publice comune și rețelele formate din 
responsabilii cu achizițiile publice în 
sprijinul APE;

11. solicită cerințe mai ferme cu privire la 
achizițiile publice ecologice (APE) de 
produse cu impact semnificativ asupra 
mediului și îndeamnă Comisia să 
stabilească dacă APE ar putea fi corelate cu 
proiectele finanțate de UE; solicită 
depunerea de eforturi, până la sfârșitul 
acestui an, pentru a promova achizițiile 
publice comune și rețelele formate din 
responsabilii cu achizițiile publice în 
sprijinul APE, fără a genera costuri 
administrative suplimentare;

Or. pl

Amendamentul 132
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază nevoia urgentă de a 
îmbunătăți etichetarea energetică și 
ecologică cu scopul de a crea stimulente 
pentru produsele ecologice;

Or. en
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Amendamentul 133
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. reiterează importanța includerii 
informațiilor cu privire la utilizarea 
resurselor printre informațiile privind 
produsele și pe etichetele ecologice și 
îndeamnă Comisia să combine toate 
etichetele existente pe cât posibil, oferind 
astfel consumatorilor un rezumat complet, 
de exemplu, cu privire la utilizarea 
resurselor, la consumul de energie, la 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor, la locul de origine, la 
ecoinovare, la utilizarea materiilor prime 
și la reciclabilitate;

Or. en

Amendamentul 134
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă statele membre să asigure 
punerea integrală în aplicare a acquis-ului 
UE în domeniul deșeurilor, inclusiv a 
obiectivelor minime, prin intermediul 
strategiilor naționale de prevenire și 
gestionare a deșeurilor;

12. îndeamnă statele membre să asigure 
punerea integrală în aplicare a acquis-ului 
UE în domeniul deșeurilor, inclusiv a 
obiectivelor minime, prin intermediul 
strategiilor naționale de prevenire și 
gestionare a deșeurilor și să identifice 
acele cazuri în care feedbackul ar putea 
crea probleme cu scopul de a le remedia 
cât mai rapid posibil;

Or. de
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Amendamentul 135
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă statele membre să asigure 
punerea integrală în aplicare a acquis-ului 
UE în domeniul deșeurilor, inclusiv a 
obiectivelor minime, prin intermediul 
strategiilor naționale de prevenire și 
gestionare a deșeurilor;

12. îndeamnă statele membre să asigure 
punerea integrală în aplicare a acquis-ului 
UE în domeniul deșeurilor, prin 
intermediul strategiilor naționale de 
prevenire și gestionare a deșeurilor;

Or. it

Amendamentul 136
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă statele membre să asigure 
punerea integrală în aplicare a acquis-ului 
UE în domeniul deșeurilor, inclusiv a 
obiectivelor minime, prin intermediul 
strategiilor naționale de prevenire și 
gestionare a deșeurilor;

12. îndeamnă statele membre să asigure 
punerea integrală în aplicare a acquis-ului 
UE în domeniul deșeurilor, inclusiv a 
obiectivelor minime, prin intermediul 
strategiilor naționale de prevenire și 
gestionare a deșeurilor; invită Comisia să 
încurajeze practicile de gestionare a 
deșeurilor, în special în țările în care 
reciclarea deșeurilor lasă de dorit;

Or. fi

Amendamentul 137
Bas Eickhout, Satu Hassi

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă statele membre să asigure 
punerea integrală în aplicare a acquis-ului 
UE în domeniul deșeurilor, inclusiv a 
obiectivelor minime, prin intermediul 
strategiilor naționale de prevenire și 
gestionare a deșeurilor; 

12. îndeamnă statele membre să asigure 
punerea integrală în aplicare a acquis-ului 
UE; îndeamnă Comisia să folosească 
revizuirea din anul 2014 a Directivei-
cadru privind deșeurile pentru a stabili 
obiective de reciclare revizuite pentru 
anul 2020 bazate pe regiunile cele mai 
performante ale UE, precum și obiective 
de reducere a deșeurilor reziduale; 
îndeamnă statele membre să stabilească 
obiective naționale de prevenire a 
deșeurilor și să renunțe la colectarea 
combinată în favoarea colectării selective 
până în anul 2015;

Or. en

Amendamentul 138
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă statele membre să asigure 
punerea integrală în aplicare a acquis-ului 
UE în domeniul deșeurilor, inclusiv a 
obiectivelor minime, prin intermediul 
strategiilor naționale de prevenire și 
gestionare a deșeurilor;

12. îndeamnă statele membre să asigure 
punerea integrală în aplicare a acquis-ului 
UE în domeniul deșeurilor, prin 
intermediul strategiilor naționale de 
prevenire și gestionare a deșeurilor; 

Or. en

Amendamentul 139
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, 
Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă statele membre să asigure 
punerea integrală în aplicare a acquis-ului 
UE în domeniul deșeurilor, inclusiv a 
obiectivelor minime, prin intermediul 
strategiilor naționale de prevenire și 
gestionare a deșeurilor;

12. îndeamnă statele membre să asigure 
punerea integrală în aplicare a acquis-ului 
UE în domeniul deșeurilor, inclusiv a 
obiectivelor minime, prin intermediul 
strategiilor naționale de prevenire și 
gestionare a deșeurilor; reiterează faptul 
că obiectivele stabilite deja 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 140
Georgios Koumoutsakos

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă statele membre să asigure 
punerea integrală în aplicare a acquis-ului 
UE în domeniul deșeurilor, inclusiv a 
obiectivelor minime, prin intermediul 
strategiilor naționale de prevenire și 
gestionare a deșeurilor;

12. îndeamnă statele membre să asigure 
punerea integrală în aplicare a acquis-ului 
UE în domeniul deșeurilor, inclusiv a 
obiectivelor minime, prin intermediul 
strategiilor naționale de prevenire și 
gestionare a deșeurilor; în acest cadru, 
invită Comisia să adopte inițiative 
specifice pentru a facilita alocarea 
resurselor comunitare neutilizate în 
special țărilor care se confruntă cu 
probleme financiare;

Or. el
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