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Amendamentul 141
Rovana Plumb

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 și planurilor  naționale de 
prevenire și gestionare a deșeurilor;

Or. ro

Amendamentul 142
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită Comisia și statele membre să 
adopte măsuri mai eficiente pentru 
combaterea transporturilor ilegale de 
deșeuri către țări terțe și, în special, să 
consolideze sistemele de monitorizare 
corespunzătoare; sugerează stabilirea 
unei „politici externe europene în 
domeniul deșeurilor” în vederea difuzării 
celor mai bune standarde europene de 
tratare a deșeurilor dincolo de frontierele 
UE;

Or. de

Amendamentul 143
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. îndeamnă Comisia să analizeze 
posibilitățile de stabilire a unor programe 
ample de responsabilizare a 
producătorilor la nivelul întregii Europe 
în vederea îmbunătățirii performanțelor 
în toate statele membre, inclusiv în cele în 
care ratele de refolosire și reciclare a 
deșeurilor sunt mult mai scăzute decât 
rata medie la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 144
Corinne Lepage

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită statele membre să înăsprească 
controalele destinate prevenirii 
transporturilor ilegale de deșeuri, 
îndeosebi de deșeuri periculoase, către 
țări terțe;

Or. fr

Amendamentul 145
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită Comisiei și statelor membre 
să se concentreze asupra reducerii 
semnificative a deșeurilor alimentare; 
solicită Comisiei să propună măsuri care 
să urmărească în special reducerea la 
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jumătate a deșeurilor alimentare până 
în 2025;

Or. fi

Amendamentul 146
Matthias Groote

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să eficientizeze acquis-
ul în domeniul deșeurilor și să introducă o 
interzicere treptată a depozitelor de 
deșeuri, însoțită de măsuri de tranziție 
adecvate;

13. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. de

Amendamentul 147
Karl-Heinz Florenz

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să eficientizeze acquis-
ul în domeniul deșeurilor și să introducă o 
interzicere treptată a depozitelor de 
deșeuri, însoțită de măsuri de tranziție 
adecvate;

13. invită Comisia să eficientizeze acquis-
ul în domeniul deșeurilor și să introducă o 
interzicere treptată a depozitelor de 
deșeuri, însoțită de măsuri de tranziție 
adecvate; este de părere că impunerea 
unei taxe de depunere a deșeurilor la 
depozitele de deșeuri – pe care unele state 
membre au introdus-o deja – ar putea, de 
asemenea, să ajute la îndeplinirea 
obiectivelor menționate mai sus; 

Or. de



PE485.855v01-00 6/63 AM\895358RO.doc

RO

Amendamentul 148
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să eficientizeze acquis-
ul în domeniul deșeurilor și să introducă o 
interzicere treptată a depozitelor de 
deșeuri, însoțită de măsuri de tranziție 
adecvate;

13. invită Comisia să eficientizeze și să 
pună pe deplin în aplicare acquis-ul în 
domeniul deșeurilor și să aplice o reducere
treptată a depozitării deșeurilor care pot fi 
valorificate în mod eficient prin alte 
mijloace, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor, însoțită de măsuri de tranziție 
adecvate;

Or. fr

Amendamentul 149
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să eficientizeze acquis-
ul în domeniul deșeurilor și să introducă o 
interzicere treptată a depozitelor de 
deșeuri, însoțită de măsuri de tranziție 
adecvate;

13. invită Comisia să eficientizeze acquis-
ul în domeniul deșeurilor, ținând seama de 
ierarhia deșeurilor și, de asemenea, să 
propună o interzicere treptată a depozitelor 
de deșeuri, până în 2014, însoțită de 
măsuri de tranziție adecvate, la nivel 
european;

Or. en

Amendamentul 150
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să eficientizeze acquis-
ul în domeniul deșeurilor și să introducă o 
interzicere treptată a depozitelor de 
deșeuri, însoțită de măsuri de tranziție 
adecvate;

13. invită Comisia să eficientizeze acquis-
ul în domeniul deșeurilor și să introducă o 
interzicere treptată a depozitelor de deșeuri
reciclabile, însoțită de măsuri de tranziție 
adecvate;

Or. it

Amendamentul 151
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să eficientizeze acquis-
ul în domeniul deșeurilor și să introducă o 
interzicere treptată a depozitelor de 
deșeuri, însoțită de măsuri de tranziție 
adecvate;

13. invită Comisia să eficientizeze acquis-
ul în domeniul deșeurilor și să introducă 
măsuri în vederea atingerii, în mod 
treptat, a celei mai mari reduceri posibile 
a depozitelor de deșeuri, însoțite de măsuri 
de tranziție adecvate;

Or. it

Amendamentul 152
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să eficientizeze acquis-
ul în domeniul deșeurilor și să introducă o 
interzicere treptată a depozitelor de 
deșeuri, însoțită de măsuri de tranziție 
adecvate;

13. invită Comisia să eficientizeze acquis-
ul în domeniul deșeurilor, reamintește 
decizia Parlamentului din Raportul 
referitor la „O strategie eficientă privind 
materiile prime pentru Europa” 
[2011/2056(INI)] de a introduce o 
interdicție generală privind depozitarea 
deșeurilor în Uniunea Europeană și 
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îndeamnă Comisia să extindă această 
interdicție prin introducerea unei 
interdicții de incinerare a deșeurilor 
reciclabile, cel târziu până la sfârșitul 
acestui deceniu, însoțită de măsuri de 
tranziție adecvate;

Or. en

Amendamentul 153
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să eficientizeze acquis-
ul în domeniul deșeurilor și să introducă o 
interzicere treptată a depozitelor de 
deșeuri, însoțită de măsuri de tranziție 
adecvate;

13. invită Comisia să eficientizeze acquis-
ul în domeniul deșeurilor și să introducă o 
interzicere treptată a depozitelor de deșeuri 
refolosibile, însoțită de măsuri de tranziție 
adecvate;

Or. pl

Amendamentul 154
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să eficientizeze acquis-
ul în domeniul deșeurilor și să introducă o 
interzicere treptată a depozitelor de 
deșeuri, însoțită de măsuri de tranziție 
adecvate;

13. invită Comisia să eficientizeze acquis-
ul în domeniul deșeurilor și să introducă o 
interzicere treptată a depozitelor de 
deșeuri, însoțită de măsuri de tranziție 
adecvate; invită Comisia să încurajeze 
statele membre să abordeze problema 
deșeurilor din echipamente electrice și 
electronice prin înființarea de centre de 
reciclare și prin stabilirea de tehnici de 
schimb de bune practici la nivel regional;
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Or. en

Amendamentul 155
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să eficientizeze acquis-
ul în domeniul deșeurilor și să introducă o 
interzicere treptată a depozitelor de 
deșeuri, însoțită de măsuri de tranziție 
adecvate;

13. invită Comisia să eficientizeze acquis-
ul în domeniul deșeurilor și să introducă o 
interzicere treptată a descărcării deșeurilor 
colectate selectiv, inclusiv reciclabile, în 
depozite de deșeuri;

Or. en

Amendamentul 156
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să eficientizeze acquis-
ul în domeniul deșeurilor și să introducă o 
interzicere treptată a depozitelor de 
deșeuri, însoțită de măsuri de tranziție 
adecvate;

13. invită Comisia să eficientizeze acquis-
ul;

Or. de

Amendamentul 157
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să eficientizeze acquis-
ul în domeniul deșeurilor și să introducă o 
interzicere treptată a depozitelor de 
deșeuri, însoțită de măsuri de tranziție 
adecvate;

13. invită Comisia să eficientizeze și să 
pună pe deplin în aplicare acquis-ul în 
domeniul deșeurilor și să introducă o 
reducere treptată a depozitării deșeurilor 
biodegradabile și a deșeurilor care pot fi 
recuperate în mod eficient prin alte 
mijloace, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor, însoțită de măsuri de tranziție 
adecvate;

Or. en

Amendamentul 158
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază faptul că depozitele de 
deșeuri existente ar putea servi drept 
depozite pentru materiile prime (minerit 
urban), însă că există foarte puține 
rezultate ale cercetărilor în acest 
domeniu;

Or. de

Amendamentul 159
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia și statele membre să 
adopte măsuri de combatere a 
transporturilor ilegale de deșeuri, în 
special de deșeuri periculoase, către țări 
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terțe, în conformitate cu Regulamentul
privind transporturile de deșeuri și cu 
Convenția de la Basel;

Or. fr

Amendamentul 160
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită statele membre să își 
intensifice eforturile de stabilire a unor 
linii directoare pentru elaborarea de 
standarde privind materialele reciclate 
prin intermediul Comitetului European de 
Standardizare (Comité européen de 
normalisation – CEN);

Or. en

Amendamentul 161
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, 
Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia să elaboreze 
standarde suplimentare privind tratarea 
deșeurilor pe baza unei analize a ciclului 
de viață și a ierarhiei deșeurilor pentru a 
reduce tot mai mult – până la eliminarea 
totală la sfârșitul acestui deceniu –
cantitatea de deșeuri care, deși ar putea fi 
valorificate și reciclate, sunt descărcate în 
depozite de deșeuri;

Or. en
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Amendamentul 162
Bas Eickhout, Satu Hassi

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia să asigure că politicile 
promovează utilizările succesive ale 
materiilor prime naturale și favorizează 
cea mai înaltă valoare adăugată, precum 
și produsele eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor în 
detrimentul generării de energie, ținând 
seama îndeosebi de potențialul de 
reducere a emisiilor;

Or. en

Amendamentul 163
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază că este important ca 
finanțarea din fonduri UE să acorde 
prioritate activităților aflate pe o poziție 
superioară în ierarhia deșeurilor, 
conform prevederilor Directivei-cadru 
privind deșeurile (de exemplu, prioritate 
pentru instalațiile de reciclare față de 
eliminarea deșeurilor);

Or. en

Amendamentul 164
Gerben-Jan Gerbrandy
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Propunere de rezoluție
Punctul 13b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. invită Comisia și statele membre să 
dezvolte un program în vederea 
sensibilizării și furnizării de orientări 
companiilor, îndeosebi IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 165
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, 
Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 13b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. invită Comisia să prezinte măsuri 
pentru garantarea colectării, pretratării și 
reciclării ecologice în bune condiții, pe 
categorii a materiilor prime;

Or. en

Amendamentul 166
Bas Eickhout, Satu Hassi

Propunere de rezoluție
Punctul 13b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. subliniază că, pentru ca o abordare 
bazată pe ciclul de viață să fie 
semnificativă, aceasta trebuie să se 
întemeieze pe evidențe contabile cât mai 
exacte; în acest context, insistă asupra 
faptului că, în punerea în aplicare a 
Directivei privind calitatea carburanților, 
furnizorii ar trebui să aplice o valoare 
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implicită separată pentru nisipurile 
asfaltice;

Or. en

Amendamentul 167
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 13b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. invită Comisia și statele membre să 
adopte măsuri eficiente împotriva 
transporturilor ilegale de deșeuri,
îndeosebi de deșeuri periculoase, către 
țări terțe;

Or. en

Amendamentul 168
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 13c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13c. invită Comisia ca, până la sfârșitul 
anului 2012, să propună un nou cadru 
politic privind consumul și producția 
durabile, care ar trebui însoțit de o 
propunere legislativă care să abordeze 
produsele și serviciile prioritare cu 
ajutorul instrumentelor relevante, inclusiv 
mecanisme care îmbunătățesc eficiența 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor a lanțului de aprovizionare;

Or. en
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Amendamentul 169
Karl-Heinz Florenz

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovației pentru a accelera 
transformarea într-o Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor; 
constată faptul că este necesară stimularea 
inovației, în special în procesul de extracție 
ecologică a materiilor prime, în chimie, 
reciclare, potențialul de reutilizare și 
înlocuirea materialelor cu impact asupra 
mediului, în tehnologiile și proiectarea care 
implică utilizarea unui număr mai scăzut 
de materiale și reducerea consumului de 
energie;

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovării pentru a accelera 
transformarea într-o Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor; 
constată faptul că este necesară stimularea 
inovării, în special în procesul de extracție 
ecologică a materiilor prime, în chimie, 
agricultură, reciclare, potențialul de 
reutilizare și înlocuirea materialelor cu 
impact asupra mediului, în tehnologiile și 
proiectarea care implică utilizarea unui 
număr mai scăzut de materiale și reducerea 
consumului de energie; subliniază că 
acordarea de credite fiscale (deduceri din 
impozitul datorat) ar fi, de asemenea, în 
beneficiul activităților de cercetare, 
dezvoltare și inovare;

Or. de

Amendamentul 170
Andres Perello Rodriguez

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovației pentru a accelera 
transformarea într-o Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor; 
constată faptul că este necesară stimularea 
inovației, în special în procesul de extracție 
ecologică a materiilor prime, în chimie, 
reciclare, potențialul de reutilizare și 
înlocuirea materialelor cu impact asupra 
mediului, în tehnologiile și proiectarea care 

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovării pentru a accelera 
transformarea într-o Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor; 
constată faptul că este necesară stimularea 
inovării, în special în procesul de extracție 
ecologică a materiilor prime, în 
gestionarea apei, în chimie, reciclare, 
potențialul de reutilizare și înlocuirea 
materialelor cu impact asupra mediului, în 
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implică utilizarea unui număr mai scăzut 
de materiale și reducerea consumului de 
energie;

tehnologiile și proiectarea care implică 
utilizarea unui număr mai scăzut de 
materiale și reducerea consumului de 
energie;

Or. es

Amendamentul 171
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovației pentru a accelera 
transformarea într-o Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor; 
constată faptul că este necesară stimularea 
inovației, în special în procesul de extracție 
ecologică a materiilor prime, în chimie, 
reciclare, potențialul de reutilizare și 
înlocuirea materialelor cu impact asupra 
mediului, în tehnologiile și proiectarea care 
implică utilizarea unui număr mai scăzut 
de materiale și reducerea consumului de 
energie;

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovării pentru a accelera 
transformarea într-o Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor; 
constată faptul că este necesară stimularea 
inovării, în special în procesul de extracție 
ecologică a materiilor prime, în chimie, 
agricultură, reciclare, potențialul de 
reutilizare și înlocuirea materialelor cu 
impact asupra mediului, în tehnologiile și 
proiectarea care implică utilizarea unui 
număr mai scăzut de materiale și reducerea 
consumului de energie;

Or. en

Amendamentul 172
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovației pentru a accelera 
transformarea într-o Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor; 
constată faptul că este necesară stimularea 

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovării pentru a accelera 
transformarea într-o Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor; 
constată faptul că este necesară stimularea 
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inovației, în special în procesul de extracție 
ecologică a materiilor prime, în chimie, 
reciclare, potențialul de reutilizare și 
înlocuirea materialelor cu impact asupra 
mediului, în tehnologiile și proiectarea care 
implică utilizarea unui număr mai scăzut 
de materiale și reducerea consumului de 
energie;

inovării, în special în procesul de extracție 
ecologică a materiilor prime, în chimie, 
reciclare, potențialul de reutilizare și 
înlocuirea materialelor cu impact asupra 
mediului, în tehnologiile și proiectarea care 
implică utilizarea unui număr mai scăzut 
de materiale și reducerea consumului de 
energie; invită statele membre să analizeze 
posibilitatea revizuirii stării minelor deja 
închise și a redeschiderii unora dintre 
aceste mine în cazul în care există 
suficiente motive viabile din punct de 
vedere economic și ecologic pentru a le 
redeschide; 

Or. en

Amendamentul 173
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovației pentru a accelera 
transformarea într-o Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor; 
constată faptul că este necesară stimularea 
inovației, în special în procesul de extracție 
ecologică a materiilor prime, în chimie, 
reciclare, potențialul de reutilizare și 
înlocuirea materialelor cu impact asupra 
mediului, în tehnologiile și proiectarea care 
implică utilizarea unui număr mai scăzut 
de materiale și reducerea consumului de 
energie;

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovării pentru a accelera 
transformarea într-o Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor; 
constată faptul că este necesară stimularea 
inovării, în special în: procesele de 
exploatare, extracție, prelucrare și 
producere ecologică a materiilor prime, în 
chimie, reciclare, potențialul de reutilizare, 
înlocuirea materialelor cu impact asupra 
mediului, precum și în domeniul 
materialelor critice și cu importanță 
strategică, în tehnologiile și proiectarea 
care implică utilizarea unui număr mai 
scăzut de materiale și reducerea 
consumului de energie; consideră că 
Orizont 2020 și programele UE de 
parteneriat în domeniul cercetării și 
inovării ar trebui să se alinieze acestui 
obiectiv;
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Or. en

Amendamentul 174
Georgios Koumoutsakos

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovației pentru a accelera 
transformarea într-o Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor; 
constată faptul că este necesară stimularea 
inovației, în special în procesul de extracție 
ecologică a materiilor prime, în chimie, 
reciclare, potențialul de reutilizare și 
înlocuirea materialelor cu impact asupra 
mediului, în tehnologiile și proiectarea care 
implică utilizarea unui număr mai scăzut 
de materiale și reducerea consumului de 
energie;

14. subliniază importanța cercetării, 
dezvoltării și inovării pentru a accelera 
transformarea într-o Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor; 
constată faptul că este necesară stimularea 
inovării, în special în procesul de extracție 
ecologică a materiilor prime, în chimie, 
reciclare, potențialul de reutilizare și 
înlocuirea materialelor cu impact asupra 
mediului, în tehnologiile și proiectarea care 
implică utilizarea unui număr mai scăzut 
de materiale și reducerea consumului de 
energie; subliniază totuși că trebuie 
depuse toate eforturile posibile pentru a 
nu afecta competitivitatea UE și pentru a 
evita sporirea riscului de relocare a 
emisiilor de carbon;

Or. el

Amendamentul 175
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. consideră că sprijinul UE servește 
drept exemplu și, prin urmare, ar trebui 
să fie utilizat cu prioritate pentru proiecte 
privind deșeuri aflate în vârful ierarhiei;

Or. de
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Amendamentul 176
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. invită Comisia și statele membre să 
sporească nivelul de transparență a 
cercetării finanțate din fonduri publice, să 
elimine obstacolele birocratice aflate în 
calea participării la programele de 
cercetare care vizează sporirea eficienței 
în utilizarea resurselor și să implice IMM-
urile în cercetarea în domeniul inovării 
pentru obținerea unor rezultate mai bune;

Or. de

Amendamentul 177
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. invită Comisia și statele membre să 
revizuiască reglementările în domeniul 
pădurilor; este important ca materiile 
prime forestiere să nu fie reglementate 
astfel încât să devină atât de complicat și 
de costisitor de produs și utilizat încât să 
fie înlocuite cu resurse neregenerabile; 

Or. sv

Amendamentul 178
Horst Schnellhardt, Christa Klaß
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Propunere de rezoluție
Punctul 14b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. solicită Comisiei și statelor membre 
ca, împreună cu mediul de afaceri și cu 
societatea civilă, să conceapă strategii în 
vederea promovării unei acceptări 
permanente a tehnologiei și a inovării;

Or. de

Amendamentul 179
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă statele membre să realizeze 
transferul către taxele de mediu în 
veniturile publice, care să reprezinte o 
medie la nivelul UE de peste 10 % până în 
2020, în conformitate cu cele mai bune 
practici din state membre; subliniază că 
acest lucru va permite reducerea altor 
taxe, cum ar fi cele privind munca, va 
crește competitivitatea și va crea condiții 
echitabile de concurență;

eliminat

Or. it

Amendamentul 180
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă statele membre să realizeze 
transferul către taxele de mediu în 

eliminat
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veniturile publice, care să reprezinte o 
medie la nivelul UE de peste 10 % până în 
2020, în conformitate cu cele mai bune 
practici din state membre; subliniază că 
acest lucru va permite reducerea altor 
taxe, cum ar fi cele privind munca, va 
crește competitivitatea și va crea condiții 
echitabile de concurență;

Or. de

Amendamentul 181
Elisabetta Gardini

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă statele membre să realizeze 
transferul către taxele de mediu în 
veniturile publice, care să reprezinte o 
medie la nivelul UE de peste 10 % până în 
2020, în conformitate cu cele mai bune 
practici din state membre; subliniază că 
acest lucru va permite reducerea altor 
taxe, cum ar fi cele privind munca, va 
crește competitivitatea și va crea condiții 
echitabile de concurență;

eliminat

Or. en

Amendamentul 182
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă statele membre să realizeze 
transferul către taxele de mediu în 
veniturile publice, care să reprezinte o 
medie la nivelul UE de peste 10 % până în 

15. îndeamnă statele membre să realizeze 
transferul către taxele de mediu; subliniază 
că în același timp trebuie reduse și alte
taxe, cum ar fi cele privind munca, pentru 
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2020, în conformitate cu cele mai bune 
practici din state membre; subliniază că 
acest lucru va permite reducerea altor
taxe, cum ar fi cele privind munca, va 
crește competitivitatea și va crea condiții 
echitabile de concurență;

a crește competitivitatea și a crea condiții 
echitabile de concurență;

Or. de

Amendamentul 183
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă statele membre să realizeze 
transferul către taxele de mediu în 
veniturile publice, care să reprezinte o 
medie la nivelul UE de peste 10 % până în 
2020, în conformitate cu cele mai bune 
practici din state membre; subliniază că 
acest lucru va permite reducerea altor taxe, 
cum ar fi cele privind munca, va crește 
competitivitatea și va crea condiții 
echitabile de concurență;

15. îndeamnă statele membre să conceapă 
taxe de mediu; subliniază că acest lucru va 
permite reducerea altor taxe, va crește 
competitivitatea și va crea condiții 
echitabile de concurență;

Or. fi

Amendamentul 184
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă statele membre să realizeze 
transferul către taxele de mediu în 
veniturile publice, care să reprezinte o 
medie la nivelul UE de peste 10 % până în 
2020, în conformitate cu cele mai bune 
practici din state membre; subliniază că 

15. îndeamnă statele membre să realizeze 
transferul către o parte din taxele de mediu 
în veniturile publice, ținând seama de 
principiul subsidiarității al UE și, de 
preferat, în conformitate cu cele mai bune 
practici din state membre; subliniază că 
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acest lucru va permite reducerea altor taxe, 
cum ar fi cele privind munca, va crește 
competitivitatea și va crea condiții 
echitabile de concurență;

acest lucru va permite reducerea altor taxe, 
cum ar fi cele privind munca, asigurând 
totodată că nu va fi afectată 
competitivitatea industriei europene și că 
se vor crea condiții echitabile de 
concurență;

Or. en

Amendamentul 185
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă statele membre să realizeze 
transferul către taxele de mediu în 
veniturile publice, care să reprezinte o 
medie la nivelul UE de peste 10 % până în 
2020, în conformitate cu cele mai bune 
practici din state membre; subliniază că 
acest lucru va permite reducerea altor 
taxe, cum ar fi cele privind munca, va 
crește competitivitatea și va crea condiții 
echitabile de concurență;

15. invită Comisia să analizeze impactul 
unui eventual transfer către taxele de 
mediu în veniturile publice; solicită ca 
analiza Comisiei să se concentreze asupra 
posibilității reducerii altor taxe, cum ar fi 
cele privind munca, asupra creșterii 
competitivității și asupra creării de 
condiții echitabile de concurență la nivel 
global; subliniază că un astfel de transfer 
nu ar trebui să determine creșterea 
sarcinii fiscale totale a sectorului privat;

Or. en

Amendamentul 186
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Bas Eickhout, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Kriton 
Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă statele membre să realizeze 
transferul către taxele de mediu în 
veniturile publice, care să reprezinte o 
medie la nivelul UE de peste 10 % până în 

15. îndeamnă statele membre să realizeze 
transferul către taxele de mediu în 
veniturile publice; subliniază că acest lucru 
va permite reducerea altor taxe, cum ar fi 
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2020, în conformitate cu cele mai bune 
practici din state membre; subliniază că 
acest lucru va permite reducerea altor taxe, 
cum ar fi cele privind munca, va crește 
competitivitatea și va crea condiții 
echitabile de concurență;

cele privind munca, va crește 
competitivitatea și va crea condiții 
echitabile de concurență;

Or. en

Amendamentul 187
Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă statele membre să realizeze 
transferul către taxele de mediu în 
veniturile publice, care să reprezinte o 
medie la nivelul UE de peste 10 % până în 
2020, în conformitate cu cele mai bune 
practici din state membre; subliniază că 
acest lucru va permite reducerea altor taxe, 
cum ar fi cele privind munca, va crește 
competitivitatea și va crea condiții 
echitabile de concurență;

15. îndeamnă statele membre să realizeze 
transferul către taxele de mediu în 
conformitate cu cele mai bune practici din 
statele membre; subliniază că acest lucru 
va permite reducerea altor taxe, cum ar fi 
cele privind munca, va crește 
competitivitatea și va crea condiții 
echitabile de concurență;

Or. de

Amendamentul 188
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă statele membre să realizeze 
transferul către taxele de mediu în 
veniturile publice, care să reprezinte o 
medie la nivelul UE de peste 10 % până în
2020, în conformitate cu cele mai bune 
practici din state membre; subliniază că 

15. îndeamnă statele membre ca, ținând 
seama de situația specifică a fiecărei 
economii din UE, să realizeze transferul 
către taxele de mediu în veniturile publice, 
care să reprezinte o medie la nivelul UE de 
peste 10 % până în 2020, în conformitate 
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acest lucru va permite reducerea altor taxe, 
cum ar fi cele privind munca, va crește 
competitivitatea și va crea condiții 
echitabile de concurență;

cu cele mai bune practici din state membre; 
subliniază că acest lucru va permite 
reducerea altor taxe, cum ar fi cele privind 
munca, va crește competitivitatea și va crea 
condiții echitabile de concurență;

Or. pl

Amendamentul 189
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă statele membre să realizeze 
transferul către taxele de mediu în
veniturile publice, care să reprezinte o 
medie la nivelul UE de peste 10 % până în 
2020, în conformitate cu cele mai bune 
practici din state membre; subliniază că 
acest lucru va permite reducerea altor taxe, 
cum ar fi cele privind munca, va crește 
competitivitatea și va crea condiții 
echitabile de concurență;

15. îndeamnă statele membre să realizeze 
într-o mai mare măsură transferul către 
taxele de mediu așa încât să garanteze că 
proporția de venituri publice astfel 
generate continuă să crească până în 
2020, în conformitate cu cele mai bune 
practici din state membre; subliniază că 
acest lucru va permite reducerea altor taxe, 
cum ar fi cele privind munca, va crește 
competitivitatea și va crea condiții mai 
bune de concurență;

Or. de

Amendamentul 190
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă statele membre să realizeze 
transferul către taxele de mediu în 
veniturile publice, care să reprezinte o 
medie la nivelul UE de peste 10 % până în 
2020, în conformitate cu cele mai bune 
practici din state membre; subliniază că 

15. îndeamnă statele membre să realizeze 
transferul către taxele de mediu în 
veniturile publice, care să reprezinte o 
medie la nivelul UE de peste 10 % până în 
2020, în conformitate cu cele mai bune 
practici din state membre; subliniază că 



PE485.855v01-00 26/63 AM\895358RO.doc

RO

acest lucru va permite reducerea altor taxe, 
cum ar fi cele privind munca, va crește 
competitivitatea și va crea condiții 
echitabile de concurență;

acest lucru va permite reducerea altor taxe, 
cum ar fi cele privind munca, va crește 
competitivitatea, va crea condiții echitabile 
de concurență și va deschide calea către 
dezvoltarea tehnologică;

Or. lt

Amendamentul 191
Matthias Groote

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă statele membre să realizeze 
transferul către taxele de mediu în 
veniturile publice, care să reprezinte o 
medie la nivelul UE de peste 10 % până în 
2020, în conformitate cu cele mai bune 
practici din state membre; subliniază că 
acest lucru va permite reducerea altor taxe, 
cum ar fi cele privind munca, va crește 
competitivitatea și va crea condiții 
echitabile de concurență;

15. îndeamnă statele membre să realizeze 
transferul către taxele de mediu în 
veniturile publice, care să reprezinte o 
medie la nivelul UE de peste 10 % până în 
2020, în conformitate cu cele mai bune 
practici din state membre și, în plus, să 
utilizeze indicatori pentru monitorizarea 
și compararea efectelor acestui 
instrument; subliniază că acest lucru va 
permite reducerea altor taxe, cum ar fi cele 
privind munca, va crește competitivitatea și 
va crea condiții echitabile de concurență;

Or. de

Amendamentul 192
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. îndeamnă Comisia să promoveze o 
abordare bazată pe utilizări succesive ale 
biomasei, favorizând reciclarea, cea mai 
înaltă valoare adăugată și produsele 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
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resurselor, precum produsele bio și 
materialele industriale, în detrimentul 
bioenergiei;

Or. en

Amendamentul 193
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. consideră că este important să se 
elaboreze reglementări fiscale privind 
taxele de mediu, în așa fel încât acestea să 
nu afecteze schimburile comerciale, 
pentru a asigura o utilizare cât mai 
eficientă a resurselor;

Or. sv

Amendamentul 194
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 15b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. îndeamnă statele membre să 
conceapă regimul fiscal pentru taxele de 
mediu astfel încât să se evite denaturarea 
legată de utilizarea resurselor limitate; 
pentru o utilizare eficientă a resurselor, 
diferitele sectoare care utilizează aceleași 
tipuri de materii prime trebuie să aplice 
taxe uniforme, astfel încât să nu existe 
posibilitatea ca unul dintre sectoare să 
poată supraexploata resurse care ar putea 
fi utilizate mai eficient; 

Or. sv
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Amendamentul 195
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia și statele membre să 
prezinte planuri concrete în vederea 
eliminării treptate, înainte de 2020, a 
tuturor subvențiilor dăunătoare mediului;

16. îndeamnă Comisia și statele membre să 
elaboreze fără întârziere o definiție clară, 
bazată pe criterii obiective, a „subvențiilor 
dăunătoare mediului” și să prezinte 
planuri concrete în vederea eliminării 
treptate, înainte de 2020, a tuturor 
subvențiilor dăunătoare mediului;

Or. de

Amendamentul 196
Andres Perello Rodriguez

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia și statele membre să 
prezinte planuri concrete în vederea 
eliminării treptate, înainte de 2020, a 
tuturor subvențiilor dăunătoare mediului;

16. îndeamnă Comisia și statele membre să 
prezinte planuri concrete, în cel mult cinci 
ani, în vederea eliminării treptate a tuturor 
subvențiilor dăunătoare mediului, astfel 
încât să garanteze că, până în 2020, 
proiectele care nu respectă principiul 
sustenabilității nu vor fi finanțate din 
fonduri publice;

Or. es

Amendamentul 197
Bas Eickhout, Satu Hassi

Propunere de rezoluție
Punctul 16
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia și statele membre să 
prezinte planuri concrete în vederea 
eliminării treptate, înainte de 2020, a 
tuturor subvențiilor dăunătoare mediului;

16. îndeamnă Comisia și statele membre să 
adopte, până în 2014, planuri concrete în 
vederea eliminării treptate, înainte de 2020, 
a tuturor subvențiilor dăunătoare mediului, 
inclusiv a celor care stimulează utilizarea 
ineficientă a resurselor regenerabile;

Or. en

Amendamentul 198
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia și statele membre să 
prezinte planuri concrete în vederea 
eliminării treptate, înainte de 2020, a 
tuturor subvențiilor dăunătoare mediului;

16. îndeamnă Comisia și statele membre să 
definească „subvențiile dăunătoare 
mediului” pe baza unor criterii obiective 
și să prezinte planuri cu privire eliminarea 
treptată, înainte de 2020, a subvențiilor 
dăunătoare mediului, luând astfel în 
considerare toate efectele economice, 
sociale și ecologice specifice;

Or. en

Amendamentul 199
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, 
Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia și statele membre să 
prezinte planuri concrete în vederea 
eliminării treptate, înainte de 2020, a 
tuturor subvențiilor dăunătoare mediului;

16. îndeamnă Comisia să prezinte planuri 
concrete pentru a fi adoptate până în 2014 
în vederea eliminării treptate, înainte de 
2020, a tuturor subvențiilor dăunătoare 
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mediului;

Or. en

Amendamentul 200
Horst Schnellhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia și statele membre să 
prezinte planuri concrete în vederea 
eliminării treptate, înainte de 2020, a 
tuturor subvențiilor dăunătoare mediului;

16. îndeamnă Comisia și statele membre să 
prezinte planuri concrete în vederea 
eliminării treptate, înainte de 2020, a 
subvențiilor dăunătoare mediului;

Or. de

Amendamentul 201
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia și statele membre 
să prezinte planuri concrete în vederea 
eliminării treptate, înainte de 2020, a 
tuturor subvențiilor dăunătoare mediului;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 202
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – subpunctul 1 (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. îndeamnă statele membre să ia în 
considerare posibilitatea înființării de 
centre pentru tehnologii de inovare în 
vederea sprijinirii extracției, reciclării și 
refolosirii compușilor utili proveniți din 
deșeurile miniere și să faciliteze utilizarea 
ulterioară a deșeurilor miniere din diferite 
tipuri de depozite de deșeuri, din industria 
construcțiilor, precum și gestionarea 
acestor deșeuri într-un mod sigur pentru 
mediu; 

Or. en

Amendamentul 203
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că piețele stimulează 
utilizarea eficientă a resurselor dacă 
prețurile reflectă costul real al resurselor 
utilizate;

Or. en

Amendamentul 204
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia și statele membre să 
evalueze valoarea economică a 
ecosistemelor și să integreze aceste valori 
în sistemele de raportare și de contabilitate 

17. invită Comisia și statele membre ca, pe 
viitor, să acorde un sprijin mai activ 
cercetării științifice în vederea evaluării 
valorii economice a ecosistemelor sau a 
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până în 2015; serviciilor ecosistemice și, în plus, să 
analizeze în ce măsură pot fi integrate
aceste valori în sistemele de raportare și de 
contabilitate;

Or. de

Amendamentul 205
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia și statele membre să 
evalueze valoarea economică a 
ecosistemelor și să integreze aceste valori 
în sistemele de raportare și de 
contabilitate până în 2015;

17. invită Comisia și statele membre să 
stabilească o posibilă evaluare a valorii 
economice a ecosistemelor;

Or. en

Amendamentul 206
Horst Schnellhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia și statele membre să 
evalueze valoarea economică a 
ecosistemelor și să integreze aceste valori 
în sistemele de raportare și de 
contabilitate până în 2015;

17. invită Comisia și statele membre să 
acorde un sprijin mai activ cercetării 
legate de metodele de evaluare a 
serviciilor ecosistemice;

Or. de

Amendamentul 207
Jolanta Emilia Hibner
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia și statele membre să 
evalueze valoarea economică a 
ecosistemelor și să integreze aceste valori 
în sistemele de raportare și de 
contabilitate până în 2015;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 208
Christa Klaß

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia și statele membre să 
evalueze valoarea economică a
ecosistemelor și să integreze aceste valori
în sistemele de raportare și de contabilitate 
până în 2015;

17. invită Comisia și statele membre să 
țină seama de valoarea ecosistemelor în 
sistemele de raportare economică și 
socioeconomică;

Or. de

Amendamentul 209
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită Comisia să pună un accent 
mai puternic pe educația populației, în 
special în ceea ce privește sortarea 
deșeurilor și utilizarea adecvată a 
materiilor prime secundare, ținând seama 
de faptul că diseminarea unor informații 
corecte în cadrul societății influențează în 
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mod direct obiceiurile de utilizare 
eficientă a resurselor în Europa;

Or. lt

Amendamentul 210
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Marisa Matias, 
Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. sprijină angajamentul asumat de 
Comisie în cadrul Foii de parcurs către 
instrumente bazate pe piață în vederea 
facilitării includerii efectelor externe 
negative în prețurile pieței, reflectând 
astfel costul real al utilizării resurselor și 
efectele acestora asupra mediului;

Or. en

Amendamentul 211
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază importanța noțiunii de 
„utilizări succesive a resurselor” și 
importanța integrării acestei noțiuni în 
cadrul politicilor specifice, asigurând 
astfel utilizarea la maximum, în mod 
ierarhic, a materiilor prime limitate de 
care dispunem;

Or. en
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Amendamentul 212
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază că biodiversitatea este 
esențială pentru existența vieții umane și 
bunăstarea societăților, atât în mod direct, 
cât și indirect, prin intermediul serviciilor 
ecosistemice pe care le oferă; salută și 
sprijină strategia UE în domeniul 
biodiversității până în 2020, inclusiv toate 
obiectivele și acțiunile acesteia; 
evidențiază, de asemenea, importanța 
integrării protecției biodiversității și într-o 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor;

18. subliniază că biodiversitatea este 
esențială pentru existența vieții umane și 
bunăstarea societăților, atât în mod direct, 
cât și indirect, prin intermediul serviciilor 
ecosistemice pe care le oferă; salută și 
sprijină strategia UE în domeniul 
biodiversității până în 2020; evidențiază, 
de asemenea, importanța integrării 
protecției biodiversității și într-o Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 213
Andres Perello Rodriguez

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. salută, în consecință, elaborarea de 
măsuri speciale în vederea controlării 
speciilor invazive și solicită aplicarea 
imediată a acestora, având în vedere 
efectele dăunătoare pe care le au aceste 
specii asupra resurselor naturale (sol, 
păduri, ape subterane etc.)

Or. es

Amendamentul 214
Richard Seeber
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Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază importanța apei ca 
resursă naturală esențială atât pentru 
oameni, cât și pentru ecosisteme; 
reamintește presiunea sporită exercitată 
asupra disponibilității și calității unor 
resurse de apă sigure, din cauza unor 
factori precum despăduririle, 
urbanizarea, creșterea populației, 
creșterea economică și schimbările 
climatice; subliniază totodată necesitatea 
unei abordări pe mai multe niveluri cu 
privire la gestionarea resurselor de apă de 
care dispunem și evidențiază rolul 
autorităților locale și regionale în 
contextul inițiativei emblematice „O 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor;”

Or. en

Amendamentul 215
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. îndeamnă Comisia să calculeze și să 
facă public, de asemenea, costul 
prejudiciilor asupra mediului ca o 
consecință a politicii UE în domeniul 
agriculturii și al pescuitului;

Or. sv

Amendamentul 216
Riikka Manner
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Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să demareze proiecte-
pilot pentru mai multe resurse, de exemplu 
pentru fosfor, pentru a atinge o reutilizare 
de 100 % în 2020; subliniază faptul că 
acestor proiecte-pilot ar trebui să li se aloce 
o finanțare directă din fondurile structurale;

19. invită Comisia să demareze proiecte-
pilot pentru mai multe resurse, de exemplu 
pentru fosfor, în vederea optimizării 
utilizării fosforului și a reciclării și 
prevenirii scurgerilor de fosfor în rețelele 
de apă și în apele subterane; subliniază 
faptul că acestor proiecte-pilot ar trebui să 
li se aloce o finanțare directă din fondurile 
structurale;

Or. fi

Amendamentul 217
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să demareze proiecte-
pilot pentru mai multe resurse, de exemplu 
pentru fosfor, pentru a atinge o reutilizare 
de 100 % în 2020; subliniază faptul că 
acestor proiecte-pilot ar trebui să li se aloce 
o finanțare directă din fondurile structurale;

19. invită Comisia să demareze proiecte-
pilot pentru mai multe resurse, de exemplu 
pentru fosfor, pentru a atinge o reutilizare 
maximă în 2020; subliniază faptul că 
acestor proiecte-pilot ar trebui să li se aloce 
o finanțare directă din fondurile structurale;

Or. en

Amendamentul 218
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să demareze proiecte-
pilot pentru mai multe resurse, de exemplu 

19. invită Comisia să pună în aplicare cele 
mai bune practici în domeniul utilizării 
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pentru fosfor, pentru a atinge o reutilizare 
de 100 % în 2020; subliniază faptul că 
acestor proiecte-pilot ar trebui să li se 
aloce o finanțare directă din fondurile 
structurale;

eficiente a resurselor, de exemplu în 
domeniul fosforului, și, în cazul în care 
pentru anumite resurse nu există încă 
bune practici sau în cazul în care acestea 
există, dar trebuie îmbunătățite, să
demareze proiecte-pilot pentru resursele 
limitate pentru a atinge o reutilizare de 
100 % în 2020; acestor bune practici și 
proiecte-pilot ar trebui să li se aloce o 
finanțare directă din fondurile structurale și 
prin politica agricolă comună;

Or. en

Amendamentul 219
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să demareze proiecte-
pilot pentru mai multe resurse, de exemplu 
pentru fosfor, pentru a atinge o reutilizare
de 100 % în 2020; subliniază faptul că 
acestor proiecte-pilot ar trebui să li se aloce 
o finanțare directă din fondurile structurale;

19. invită Comisia să demareze proiecte-
pilot pentru mai multe resurse, de exemplu 
pentru fosfor, pentru a atinge în 2020 o 
rată de refolosire cât mai mare și cât mai 
rezonabilă din punctul de vedere al 
cheltuielilor; subliniază faptul că acestor 
proiecte-pilot ar trebui să li se aloce o 
finanțare directă din fondurile structurale;

Or. de

Amendamentul 220
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să demareze proiecte-
pilot pentru mai multe resurse, de exemplu 
pentru fosfor, pentru a atinge o reutilizare 

19. invită Comisia să elaboreze criterii 
adecvate și să demareze proiecte-pilot 
pentru mai multe resurse, de exemplu 
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de 100 % în 2020; subliniază faptul că 
acestor proiecte-pilot ar trebui să li se aloce 
o finanțare directă din fondurile structurale;

pentru fosfor, pentru a atinge o reutilizare 
de 100 % în 2020; subliniază faptul că 
acestor proiecte-pilot ar trebui să li se aloce 
o finanțare directă din fondurile structurale;

Or. pl

Amendamentul 221
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să demareze proiecte-
pilot pentru mai multe resurse, de exemplu 
pentru fosfor, pentru a atinge o reutilizare 
de 100 % în 2020; subliniază faptul că 
acestor proiecte-pilot ar trebui să li se aloce 
o finanțare directă din fondurile structurale;

19. invită Comisia să demareze proiecte-
pilot pentru mai multe resurse, în 
vederea atingerii unei cote de reutilizare 
de 100 % în 2020; subliniază faptul că 
acestor proiecte-pilot ar trebui să li se aloce 
o finanțare directă din fondurile structurale;

Or. ro

Amendamentul 222
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța unei agriculturi 
durabile, a schimbărilor în ceea ce 
privește dietele pentru a diminua 
consumul de proteine animale și pentru a 
reduce utilizarea solului importat; 

20. subliniază importanța unei agriculturi 
durabile și a reducerii utilizării solului 
importat; subliniază că consumatorii ar 
trebui informați în detaliu cu privire la 
importanța unei alimentații echilibrate, 
sănătoase, bazate pe produse alimentare 
regionale și sezoniere de înaltă calitate;

Or. de
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Amendamentul 223
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța unei agriculturi 
durabile, a schimbărilor în ceea ce 
privește dietele pentru a diminua 
consumul de proteine animale și pentru a 
reduce utilizarea solului importat; 

20. subliniază importanța unei agriculturi 
durabile și a reducerii utilizării solului 
importat;

Or. it

Amendamentul 224
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța unei agriculturi 
durabile, a schimbărilor în ceea ce privește 
dietele pentru a diminua consumul de 
proteine animale și pentru a reduce 
utilizarea solului importat; 

20. subliniază importanța unei agriculturi 
durabile, a îmbunătățirii alimentației și a 
reducerii utilizării solului importat;

Or. it

Amendamentul 225
Daciana Octavia Sârbu, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța unei agriculturi 
durabile, a schimbărilor în ceea ce privește 
dietele pentru a diminua consumul de 
proteine animale și pentru a reduce 

20. subliniază importanța unei agriculturi 
durabile, a schimbărilor în ceea ce privește 
dietele pentru a diminua consumul de 
proteine animale și pentru a reduce 
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utilizarea solului importat; utilizarea solului importat; solicită 
adoptarea de măsuri mai precise de 
reducere a deșeurilor alimentare, având 
în vedere că acest lucru ar reduce, de 
asemenea, cererea de apă din domeniul 
agricol, abordând astfel cele două 
probleme corelate, și anume, securitatea 
alimentară și securitatea resurselor de 
apă;

Or. en

Amendamentul 226
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța unei agriculturi 
durabile, a schimbărilor în ceea ce privește 
dietele pentru a diminua consumul de 
proteine animale și pentru a reduce 
utilizarea solului importat; 

20. subliniază importanța unei agriculturi 
durabile și a schimbărilor în ceea ce 
privește dietele pentru a diminua consumul 
de proteine animale;

Or. it

Amendamentul 227
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța unei agriculturi 
durabile, a schimbărilor în ceea ce 
privește dietele pentru a diminua 
consumul de proteine animale și pentru a 
reduce utilizarea solului importat; 

20. subliniază importanța unei agriculturi 
durabile și a reducerii utilizării solului 
importat;

Or. fi
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Amendamentul 228
Bas Eickhout, Satu Hassi

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța unei agriculturi 
durabile, a schimbărilor în ceea ce privește 
dietele pentru a diminua consumul de 
proteine animale și pentru a reduce 
utilizarea solului importat; 

20. subliniază importanța unei agriculturi 
durabile și a schimbărilor în ceea ce 
privește dietele pentru a diminua consumul 
de proteine animale, ceea ce ar determina 
reducerea utilizării solului importat și o 
reducere a amprentei de carbon a 
Europei; 

Or. en

Amendamentul 229
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța unei agriculturi 
durabile, a schimbărilor în ceea ce privește 
dietele pentru a diminua consumul de 
proteine animale și pentru a reduce 
utilizarea solului importat; 

20. subliniază importanța unei agriculturi 
durabile, a informării consumatorilor cu 
privire la o alimentație sănătoasă și 
echilibrată, alcătuită din produse agricole 
regionale și de sezon, precum și a 
reducerii utilizării solului importat;

Or. en

Amendamentul 230
Horst Schnellhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 20
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța unei agriculturi 
durabile, a schimbărilor în ceea ce 
privește dietele pentru a diminua 
consumul de proteine animale și pentru a 
reduce utilizarea solului importat; 

20. subliniază importanța unei agriculturi 
durabile;

Or. de

Amendamentul 231
Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța unei agriculturi 
durabile, a schimbărilor în ceea ce privește 
dietele pentru a diminua consumul de 
proteine animale și pentru a reduce 
utilizarea solului importat; 

20. subliniază importanța unei agriculturi 
durabile, a cultivării pășunilor, a unor 
sisteme de pășunat eficiente din punctul 
de vedere al utilizării apei, a schimbărilor 
în ceea ce privește dietele pentru a diminua 
consumul de proteine animale și pentru a 
reduce utilizarea solului importat; 

Or. en

Amendamentul 232
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța unei agriculturi 
durabile, a schimbărilor în ceea ce privește 
dietele pentru a diminua consumul de 
proteine animale și pentru a reduce 
utilizarea solului importat; 

20. subliniază importanța unei agriculturi 
durabile și a schimbărilor în ceea ce 
privește dietele pentru a utiliza într-o mai 
mare măsură alimente și produse 
regionale pentru a reduce transportul și 
utilizarea solului importat;
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Or. de

Amendamentul 233
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța unei agriculturi 
durabile, a schimbărilor în ceea ce privește 
dietele pentru a diminua consumul de 
proteine animale și pentru a reduce 
utilizarea solului importat; 

20. subliniază importanța unei agriculturi 
durabile și a unui consum durabil de 
proteine; în acest sens, atrage atenția, de 
exemplu, asupra amprentei de carbon a 
cărnii produse în Europa, care este mai 
redusă în comparație cu cea a cărnii 
importate din țări terțe;

Or. nl

Amendamentul 234
Christa Klaß

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța unei agriculturi 
durabile, a schimbărilor în ceea ce 
privește dietele pentru a diminua 
consumul de proteine animale și pentru a 
reduce utilizarea solului importat; 

20. subliniază importanța unei agriculturi 
durabile în general și în special pentru 
natură și mediu; solicită reducerea 
zonelor impermeabile și a utilizării solului 
importat;

Or. de

Amendamentul 235
Nick Griffin

Propunere de rezoluție
Punctul 20
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța unei agriculturi 
durabile, a schimbărilor în ceea ce privește 
dietele pentru a diminua consumul de 
proteine animale și pentru a reduce 
utilizarea solului importat; 

20. subliniază importanța unei agriculturi 
durabile, îndeosebi având în vedere 
posibilul impact al crizei petroliere asupra 
producției industriale de alimente și 
schimbările în ceea ce privește dietele 
pentru a diminua consumul de proteine 
animale și pentru a reduce utilizarea solului 
importat;

Or. en

Amendamentul 236
Andres Perello Rodriguez

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază nevoia de a conferi un 
caracter comunitar măsurilor de protejare 
a solului și, prin urmare, solicită încă o 
dată adoptarea de soluții pentru a ieși din 
impasul legat de adoptarea Directivei-
cadru privind solul;

Or. es

Amendamentul 237
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. atrage atenția asupra rolului 
resurselor naturale regenerabile, precum 
pădurile, în utilizarea eficientă a 
resurselor; invită Comisia să încurajeze 
utilizarea de materii prime și de alte 
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materiale regenerabile, biologice, 
reciclabile și ecologice; subliniază, în 
special, faptul că utilizarea de materiale 
din surse regenerabile cu emisii reduse, 
precum lemnul, în construcții, este o 
măsură eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor; 

Or. fi

Amendamentul 238
Bas Eickhout, Satu Hassi

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. consideră că sensibilizarea 
consumatorilor joacă un rol fundamental 
pentru o utilizare mai eficientă a 
resurselor în consumul alimentar și 
sprijină inițiativele la nivel local, național 
și la nivelul UE de promovare a unor 
modele mai sustenabile privind consumul 
alimentar, precum stabilirea unor zile 
speciale pentru o alimentație vegetariană;

Or. en

Amendamentul 239
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Marita Ulvskog, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază că răspândirea în mediu a 
elementelor nutritive prin intermediul 
producției agricole are efecte externe 
negative de proporții pentru ecosisteme, 
pentru sănătatea oamenilor și pentru 
climă și invită Comisia să introducă 
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tehnici moderne de gestionare a 
elementelor nutritive pentru reducerea 
nivelului de răspândire a acestora în 
mediu în urma intensificării producției;

Or. en

Amendamentul 240
Christa Klaß

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază că peste 20 % din 
produsele alimentare sunt eliminate ca 
deșeuri și solicită adoptarea de măsuri 
specifice în vederea reducerii deșeurilor; 
subliniază că nu numai alimentele sunt 
risipite, ci și resursele utilizate în vederea 
procesării și ambalării acestora;

Or. de

Amendamentul 241
Karl-Heinz Florenz

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reiterează importanța unui set de 
obiective sectoriale coerente, măsurabile și 
clare, inclusiv un obiectiv general, pentru a 
pune în aplicare viziunea și obiectivele de 
etapă prevăzute în foaia de parcurs; invită 
Comisia să înainteze, cel târziu în 2013, o 
propunere concretă privind astfel de 
obiective pentru UE și să se asigure că 
toate politicile UE sunt în concordanță cu 
obiectivele stabilite; consideră că reperele 
incluse în foaia de parcurs ar trebui 

21. reiterează importanța unui set de 
obiective sectoriale coerente, măsurabile și 
clare, inclusiv un obiectiv general, pentru a 
pune în aplicare viziunea și obiectivele 
prevăzute în foaia de parcurs; subliniază 
totuși complexitatea subiectului și, în 
consecință, nevoia imperativă ca aceste 
etape să fie examinate științific; invită 
Comisia ca, în colaborare cu comunitatea 
științifică, să conceapă și să introducă 
indicatori cât mai repede posibil pentru a 
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considerate ca obiective până la stabilirea 
unor obiective mai detaliate; invită statele 
membre să includă obiective 
corespunzătoare în strategiile lor privind 
utilizarea eficientă a resurselor;

furniza o bază pentru o viitoare propunere 
concretă privind astfel de obiective pentru 
UE; în plus, consideră necesar să se 
asigure că toate politicile UE sunt în 
concordanță cu obiectivele stabilite; invită 
statele membre să includă obiective 
corespunzătoare în strategiile lor privind 
utilizarea eficientă a resurselor;

Or. de

Amendamentul 242
Oreste Rossi

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reiterează importanța unui set de 
obiective sectoriale coerente, măsurabile și 
clare, inclusiv un obiectiv general, pentru a 
pune în aplicare viziunea și obiectivele de 
etapă prevăzute în foaia de parcurs; invită 
Comisia să înainteze, cel târziu în 2013, o 
propunere concretă privind astfel de 
obiective pentru UE și să se asigure că 
toate politicile UE sunt în concordanță cu 
obiectivele stabilite; consideră că reperele 
incluse în foaia de parcurs ar trebui 
considerate ca obiective până la stabilirea 
unor obiective mai detaliate; invită statele 
membre să includă obiective 
corespunzătoare în strategiile lor privind 
utilizarea eficientă a resurselor;

21. reiterează importanța unui set de 
obiective generale coerente, măsurabile,
clare și care să poată fi atinse în mod 
concret, inclusiv un obiectiv general, 
pentru a pune în aplicare viziunea și 
obiectivele de etapă prevăzute în foaia de 
parcurs; invită Comisia să se asigure că 
toate politicile UE sunt în concordanță cu 
obiectivele respective; invită statele 
membre să includă obiective 
corespunzătoare în strategiile lor privind 
utilizarea eficientă a resurselor;

Or. it

Amendamentul 243
Bas Eickhout, Satu Hassi

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reiterează importanța unui set de 
obiective sectoriale coerente, măsurabile și 
clare, inclusiv un obiectiv general, pentru 
a pune în aplicare viziunea și obiectivele de 
etapă prevăzute în foaia de parcurs; invită 
Comisia să înainteze, cel târziu în 2013, o 
propunere concretă privind astfel de 
obiective pentru UE și să se asigure că 
toate politicile UE sunt în concordanță cu 
obiectivele stabilite; consideră că reperele 
incluse în foaia de parcurs ar trebui 
considerate ca obiective până la stabilirea 
unor obiective mai detaliate; invită statele 
membre să includă obiective 
corespunzătoare în strategiile lor privind 
utilizarea eficientă a resurselor;

21. reiterează importanța unui set de 
obiective sectoriale coerente, măsurabile și 
clare, precum și a unor obiective specifice 
la nivel național și generale la nivelul UE, 
pentru a pune în aplicare viziunea și 
obiectivele de etapă prevăzute în foaia de 
parcurs; invită Comisia să înainteze, cel 
târziu în 2013, o propunere concretă 
privind astfel de obiective pentru UE și să 
se asigure că toate politicile UE sunt în 
concordanță cu obiectivele stabilite; 
consideră că reperele incluse în foaia de 
parcurs ar trebui considerate ca obiective 
până la stabilirea unor obiective mai 
detaliate; invită statele membre să includă 
obiective corespunzătoare în strategiile lor 
privind utilizarea eficientă a resurselor;

Or. en

Amendamentul 244
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reiterează importanța unui set de 
obiective sectoriale coerente, măsurabile și 
clare, inclusiv un obiectiv general, pentru a 
pune în aplicare viziunea și obiectivele de 
etapă prevăzute în foaia de parcurs; invită 
Comisia să înainteze, cel târziu în 2013, o 
propunere concretă privind astfel de 
obiective pentru UE și să se asigure că 
toate politicile UE sunt în concordanță cu 
obiectivele stabilite; consideră că reperele 
incluse în foaia de parcurs ar trebui 
considerate ca obiective până la stabilirea 
unor obiective mai detaliate; invită statele 
membre să includă obiective 
corespunzătoare în strategiile lor privind 

21. reiterează importanța stabilirii unor 
etape coerente, realiste, măsurabile la nivel 
sectorial, inclusiv un obiectiv general, 
pentru a pune în aplicare viziunea și 
obiectivele de etapă prevăzute în foaia de 
parcurs; invită Comisia să înainteze, cel 
târziu în 2013, o propunere concretă 
privind astfel de obiective pentru UE și să 
se asigure că toate politicile UE sunt în 
concordanță cu obiectivele stabilite; 
consideră că reperele incluse în foaia de 
parcurs ar trebui considerate ca obiective 
până la stabilirea unor obiective mai 
detaliate; invită statele membre să includă 
obiective corespunzătoare în strategiile lor 
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utilizarea eficientă a resurselor; privind utilizarea eficientă a resurselor;

Or. en

Amendamentul 245
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reiterează importanța unui set de 
obiective sectoriale coerente, măsurabile 
și clare, inclusiv un obiectiv general, 
pentru a pune în aplicare viziunea și 
obiectivele de etapă prevăzute în foaia de 
parcurs; invită Comisia să înainteze, cel 
târziu în 2013, o propunere concretă 
privind astfel de obiective pentru UE și să 
se asigure că toate politicile UE sunt în 
concordanță cu obiectivele stabilite; 
consideră că reperele incluse în foaia de 
parcurs ar trebui considerate ca obiective 
până la stabilirea unor obiective mai 
detaliate; invită statele membre să includă 
obiective corespunzătoare în strategiile lor 
privind utilizarea eficientă a resurselor;

21. subliniază faptul că întreprinderile au 
un interes propriu puternic și persistent în 
ceea ce privește utilizarea eficientă a 
resurselor și știu cel mai bine cum să o 
îmbunătățească; prin urmare, îndeamnă 
Comisia să nu stabilească obiective 
obligatorii privind utilizarea eficientă a 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 246
Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reiterează importanța unui set de 
obiective sectoriale coerente, măsurabile și 
clare, inclusiv un obiectiv general, pentru a 
pune în aplicare viziunea și obiectivele de 
etapă prevăzute în foaia de parcurs; invită 

21. reiterează importanța unui set de 
obiective sectoriale coerente, măsurabile și 
clare, inclusiv un obiectiv general, pentru a 
pune în aplicare viziunea și obiectivele de 
etapă prevăzute în foaia de parcurs; invită 
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Comisia să înainteze, cel târziu în 2013, o 
propunere concretă privind astfel de 
obiective pentru UE și să se asigure că 
toate politicile UE sunt în concordanță cu 
obiectivele stabilite; consideră că reperele 
incluse în foaia de parcurs ar trebui 
considerate ca obiective până la stabilirea 
unor obiective mai detaliate; invită statele 
membre să includă obiective 
corespunzătoare în strategiile lor privind 
utilizarea eficientă a resurselor;

Comisia să înainteze, cel târziu în 2013, o 
propunere concretă privind astfel de 
obiective pentru UE și să se asigure că 
toate politicile UE sunt în concordanță cu 
obiectivele stabilite; invită statele membre 
să includă obiective corespunzătoare în 
strategiile lor privind utilizarea eficientă a 
resurselor;

Or. de

Amendamentul 247
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reiterează importanța unui set de 
obiective sectoriale coerente, măsurabile
și clare, inclusiv un obiectiv general, 
pentru a pune în aplicare viziunea și 
obiectivele de etapă prevăzute în foaia de 
parcurs; invită Comisia să înainteze, cel 
târziu în 2013, o propunere concretă 
privind astfel de obiective pentru UE și să 
se asigure că toate politicile UE sunt în 
concordanță cu obiectivele stabilite; 
consideră că reperele incluse în foaia de 
parcurs ar trebui considerate ca obiective 
până la stabilirea unor obiective mai 
detaliate; invită statele membre să includă 
obiective corespunzătoare în strategiile lor 
privind utilizarea eficientă a resurselor;

21. reiterează importanța unui set de 
indicatori sectoriali coerenți, măsurabili și 
clari, inclusiv un indicator principal, 
pentru a pune în aplicare viziunea și 
obiectivele de etapă prevăzute în foaia de 
parcurs; invită Comisia să înainteze, cel 
târziu în 2013, o propunere concretă 
privind astfel de indicatori pentru UE și să 
se asigure că toate politicile UE sunt în 
concordanță cu viziunea stabilită; invită 
statele membre să includă indicatori 
corespunzători în strategiile lor privind 
utilizarea eficientă a resurselor;

Or. en

Amendamentul 248
Richard Seeber
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Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. invită Comisia să pună în aplicare pe 
deplin legislația existentă, îndeosebi 
legislația privind apa, în vederea 
exploatării la maximum a tuturor 
oportunităților existente;

Or. en

Amendamentul 249
Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. consideră că o mai mare sensibilizare 
a consumatorilor este fundamentală 
pentru o utilizare eficientă a resurselor în 
consumul alimentar și încurajează 
inițiativele la nivel local, național și la 
nivelul UE în vederea promovării unor 
modele mai sustenabile de consum de 
alimente, precum „joia vegetariană” din 
Belgia;

Or. en

Amendamentul 250
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. invită Comisia și statele membre să 
elaboreze un sistem de înregistrare în 
conturi a resurselor, pe care, ulterior, să îl 
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introducă și să îl pună în aplicare la 
nivelul bugetului UE și al bugetelor 
naționale, în toate capitolele acestora 
(fiecare corespunzând unei activități), 
care, la rândul lor, pot fi împărțite în 
articole, iar acestea din urmă, în posturi 
bugetare;

Or. en

Amendamentul 251
Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. îndeamnă Comisia să adopte indicatori 
fiabili și ușor de înțeles, bazându-se pe 
instrumente integrate de contabilitate, 
pentru a monitoriza progresul înregistrat în 
ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor; 

22. îndeamnă Comisia să adopte indicatori 
fiabili și ușor de înțeles, care ar trebui să 
se bazeze pe instrumente integrate de 
contabilitate și care ar trebui prevăzuți în 
mod explicit pentru a fi aplicați la nivelul 
întregii Europe, pentru a monitoriza 
progresul înregistrat în ceea ce privește 
îndeplinirea obiectivelor; 

Or. de

Amendamentul 252
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. îndeamnă Comisia să adopte indicatori 
fiabili și ușor de înțeles, bazându-se pe 
instrumente integrate de contabilitate, 
pentru a monitoriza progresul înregistrat în 
ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor; 

22. îndeamnă Comisia să adopte indicatori 
fiabili și ușor de înțeles, bazându-se pe 
instrumente integrate de contabilitate, 
pentru a monitoriza progresul înregistrat în 
ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor;
acești indicatori ar trebui să aibă rolul de 
a măsura volumul diferitelor tipuri de 
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resurse care intră în economie și de a 
permite abordarea aspectelor economice, 
geostrategice și ecologice ale penuriei de 
resurse;

Or. fr

Amendamentul 253
Bas Eickhout, Satu Hassi

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. îndeamnă Comisia să adopte indicatori 
fiabili și ușor de înțeles, bazându-se pe 
instrumente integrate de contabilitate,
pentru a monitoriza progresul înregistrat în 
ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor; 

22. îndeamnă Comisia să adopte amprenta 
asupra solului, amprenta asupra apei, 
amprenta asupra materiilor și amprenta 
de carbon drept indicatori fiabili și ușor de 
înțeles, pentru a monitoriza progresul 
înregistrat în ceea ce privește îndeplinirea 
obiectivelor;

Or. en

Amendamentul 254
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. îndeamnă Comisia să adopte indicatori 
fiabili și ușor de înțeles, bazându-se pe 
instrumente integrate de contabilitate, 
pentru a monitoriza progresul înregistrat în 
ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor; 

22. îndeamnă Comisia să adopte indicatori 
fiabili și ușor de înțeles, bazându-se pe 
instrumente integrate de contabilitate, 
pentru a monitoriza progresul înregistrat în 
ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor și 
pentru a stabili un grup de indicatori 
recunoscuți privind resursele-cheie, 
obligatorii atât pentru actorii privați, cât 
și pentru cei publici;

Or. en
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Amendamentul 255
Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. sprijină propunerea Comisiei de a 
stabili un indicator principal însoțit de un
set de indicatori privind solul, apa, 
materiile și carbonul; subliniază că acestea 
trebuie să se bazeze pe o abordare a 
amprentelor care să ia în calcul impactul 
ciclului total de viață; 

23. sprijină propunerea Comisiei de a 
concepe și de a stabili, cât mai curând 
posibil, un indicator principal alcătuit 
dintr-un set de indicatori privind solul, 
apa, materiile și carbonul; subliniază că 
acești indicatori integrați, concepuți pe 
baza unor date științifice, trebuie să se 
bazeze pe o abordare a amprentelor care să 
ia în calcul impactul asupra ciclului total 
de viață și de-a lungul întregului lanț
valoric;

Or. de

Amendamentul 256
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. sprijină propunerea Comisiei de a 
stabili un indicator principal însoțit de un 
set de indicatori privind solul, apa, 
materiile și carbonul; subliniază că acestea 
trebuie să se bazeze pe o abordare a 
amprentelor care să ia în calcul impactul 
ciclului total de viață; 

23. sprijină propunerea Comisiei de a 
stabili un indicator principal însoțit de un 
set de indicatori privind solul, apa, 
materiile și carbonul; subliniază că acestea 
trebuie să se bazeze pe o abordare a 
amprentelor care să ia în calcul impactul 
ciclului total de viață și care să integreze 
fluxurile ascunse, și anume, posibile 
transferuri în afara UE ale presiunilor 
asupra mediului și transferuri de penurie 
și de dependență; 

Or. fr
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Amendamentul 257
Bas Eickhout, Satu Hassi

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. sprijină propunerea Comisiei de a 
stabili un indicator principal însoțit de un
set de indicatori privind solul, apa, 
materiile și carbonul; subliniază că acestea 
trebuie să se bazeze pe o abordare a 
amprentelor care să ia în calcul impactul 
ciclului total de viață; 

23. sprijină propunerea Comisiei de a 
stabili un set de indicatori privind solul, 
apa, materiile și carbonul și solicită ca 
acești patru indicatori bazați pe consum 
să fie amprenta asupra solului, amprenta 
asupra apei, amprenta asupra materiilor 
și amprenta de carbon și să ia în calcul 
impactul ciclului total de viață, integrând 
fluxurile ascunse, precum și orice 
transfer în afara UE al presiunilor asupra 
mediului; atrage atenția asupra faptului 
că indicatorul de productivitate a 
resurselor nu va furniza informațiile 
solicitate și că acesta nu ar trebui selectat 
doar pe seama faptului că aceste 
informații au fost deja strânse;

Or. en

Amendamentul 258
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. sprijină propunerea Comisiei de a 
stabili un indicator principal însoțit de un 
set de indicatori privind solul, apa, 
materiile și carbonul; subliniază că acestea 
trebuie să se bazeze pe o abordare a 
amprentelor care să ia în calcul impactul 
ciclului total de viață; 

23. sprijină Comisia în vederea stabilirii, 
în urma consultării tuturor părților 
interesate cheie, unui indicator principal 
neobligatoriu privind utilizarea eficientă a 
resurselor, însoțit de un set de indicatori 
privind solul, apa, materiile și carbonul; 
reiterează că acești indicatori trebuie să se 
bazeze pe o metodologie fiabilă, 
consecventă, clară și larg acceptată; 
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subliniază că aceștia s-ar putea baza pe o 
abordare coerentă la nivel internațional a 
amprentelor, care să ia în calcul impactul 
ciclului total de viață, numai cu condiția 
ca acest lucru să nu genereze costuri 
suplimentare excesive pentru sectorul 
privat, îndeosebi pentru întreprinderile 
mici și mijlocii;

Or. en

Amendamentul 259
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. sprijină propunerea Comisiei de a 
stabili un indicator principal însoțit de un
set de indicatori privind solul, apa, 
materiile și carbonul; subliniază că acestea 
trebuie să se bazeze pe o abordare a 
amprentelor care să ia în calcul impactul 
ciclului total de viață; 

23. sprijină propunerea Comisiei de a 
stabili un set de indicatori privind solul, 
apa, materiile și carbonul; îndeamnă 
Comisia să garanteze că acești patru 
indicatori bazați pe consum sunt 
amprenta asupra solului, amprenta 
asupra apei, amprenta asupra materiilor 
și amprenta de carbon, integrând astfel 
fluxurile ascunse, precum și posibilul 
transfer, către țări terțe, al presiunilor 
asupra mediului;

Or. en

Amendamentul 260
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. invită Comisia să elaboreze, până în 
2013, criterii care trebuie îndeplinite de 
anumite substanțe sau obiecte pentru a 
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putea fi considerate subproduse și nu 
deșeuri, oferind astfel punctele de reper 
care trebuie urmate de statele membre în 
procesul pentru sprijinire a liberei 
circulații a mărfurilor și de eliminare a 
inegalităților/barierelor în tratarea 
agenților economici;

Or. ro

Amendamentul 261
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că indicatorii specifici 
privind utilizarea eficientă a resurselor sunt 
esențiali în toate domeniile de politică și 
invită Comisia să includă indicatorii 
privind utilizarea eficientă a resurselor în 
toate evaluările de impact pe care le 
efectuează;

24. subliniază că indicatorii specifici 
privind utilizarea eficientă a resurselor sunt 
esențiali în toate domeniile de politică și 
invită Comisia să includă indicatorii 
privind utilizarea eficientă a resurselor în 
toate evaluările de impact pe care le 
efectuează; consideră, de asemenea, că o 
evaluare a conformității cu orientările 
stabilite în Comunicarea Comisiei 
COM(2010)0614 ar trebui să constituie o 
parte obligatorie a fiecărei evaluări de 
impact;

Or. de

Amendamentul 262
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că indicatorii specifici 
privind utilizarea eficientă a resurselor sunt 
esențiali în toate domeniile de politică și 

24. subliniază că indicatorii specifici 
privind utilizarea eficientă a resurselor – o 
listă a acestora urmând să fie prezentată 
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invită Comisia să includă indicatorii 
privind utilizarea eficientă a resurselor în 
toate evaluările de impact pe care le 
efectuează;

de Comisie – sunt esențiali în toate 
domeniile de politică și invită Comisia să 
includă indicatorii privind utilizarea 
eficientă a resurselor în toate evaluările de 
impact pe care le efectuează;

Or. pl

Amendamentul 263
Bas Eickhout, Satu Hassi

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. invită Comisia să analizeze politicile 
UE și să evalueze, printre altele, planurile 
naționale de acțiune în domeniul energiei 
regenerabile și politica agricolă comună 
cu privire la impactul acestora asupra 
utilizării eficiente a resurselor;

Or. en

Amendamentul 264
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. consideră că al șaptelea program de 
acțiune pentru mediu (PAM 7) ar trebui să 
urmărească realizarea viziunii și a 
obiectivelor de etapă ale foii de parcurs 
către o Europă eficientă din punct de 
vedere energetic;

25. consideră că al șaptelea program de 
acțiune pentru mediu (PAM 7) ar trebui să 
urmărească realizarea viziunii foii de 
parcurs către o Europă eficientă din punct 
de vedere energetic;

Or. de
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Amendamentul 265
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. consideră că al șaptelea program de 
acțiune pentru mediu (PAM 7) ar trebui să 
urmărească realizarea viziunii și a 
obiectivelor de etapă ale foii de parcurs 
către o Europă eficientă din punct de 
vedere energetic;

25. consideră că al șaptelea program de 
acțiune pentru mediu (PAM 7) ar trebui să 
furnizeze cadrul politic corect pentru 
realizarea viziunii, a etapelor și a 
obiectivelor foii de parcurs către o Europă 
eficientă din punct de vedere energetic;

Or. en

Amendamentul 266
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. consideră că al șaptelea program de 
acțiune pentru mediu (PAM 7) ar trebui să 
urmărească realizarea viziunii și a 
obiectivelor de etapă ale foii de parcurs 
către o Europă eficientă din punct de 
vedere energetic;

25. consideră că al șaptelea program de 
acțiune pentru mediu (PAM 7) ar trebui să 
urmărească realizarea viziunii și a 
obiectivelor de etapă ale foii de parcurs 
către o Europă eficientă din punct de 
vedere energetic și transformarea, în 
consecință, a etapelor în obiective;

Or. en

Amendamentul 267
Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. consideră că al șaptelea program de 25. consideră că al șaptelea program de 
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acțiune pentru mediu (PAM 7) ar trebui să 
urmărească realizarea viziunii și a 
obiectivelor de etapă ale foii de parcurs 
către o Europă eficientă din punct de 
vedere energetic;

acțiune pentru mediu (PAM 7) ar trebui să 
urmărească, de asemenea, realizarea 
viziunii și a obiectivelor de etapă ale foii 
de parcurs către o Europă eficientă din 
punct de vedere energetic;

Or. de

Amendamentul 268
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. susține faptul că utilizarea eficientă a 
resurselor este deseori împiedicată de 
proceduri administrative greoaie; invită 
Comisia să simplifice procesele de 
autorizare pentru a permite obținerea 
unor rezultate mai bune în utilizarea 
eficientă a resurselor;

Or. fi

Amendamentul 269
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază faptul că ecoinovarea la 
nivelul UE stimulează utilizarea mai 
eficientă a resurselor în afara frontierelor 
noastre, reducând astfel epuizarea 
resurselor globale; îndeamnă, prin urmare, 
statele membre să își consolideze propriile 
strategii naționale de utilizare eficientă a 
resurselor și să facă schimb de cunoștințe 
în cadrul unui forum mondial, precum 
summitul Rio+20;

26. subliniază faptul că ecoinovarea la 
nivelul UE stimulează utilizarea mai 
eficientă a resurselor în afara frontierelor 
noastre, reducând astfel epuizarea 
resurselor globale; îndeamnă, prin urmare, 
statele membre să își consolideze propriile 
strategii naționale de utilizare eficientă a 
resurselor și să facă schimb de cunoștințe 
în cadrul unui forum mondial, precum 
summitul Rio+20; susține că creșterea 
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rapidă a consumului mondial și 
diminuarea stocurilor de materii prime 
determină nevoia de investiții în utilizarea 
eficientă a resurselor la nivel global;

Or. fi

Amendamentul 270
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Marita Ulvskog, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. salută inițiativa Comisiei cu privire 
la Directiva privind transparența, pe baza 
proiectului de lege Dodd-Frank din SUA, 
și îndeamnă Comisia să includă criterii de 
sustenabilitate;

Or. en

Amendamentul 271
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. consideră că o Europă eficientă din 
punct de vedere al utilizării resurselor 
constituie cadrul adecvat pentru crearea 
de locuri de muncă verzi pentru toți 
cetățenii, fără nicio discriminare;

Or. ro

Amendamentul 272
Rovana Plumb



AM\895358RO.doc 63/63 PE485.855v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 26b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26b. solicită Comisiei și statelor membre 
să desfășoare campanii de informare și
educare a cetățenilor în vederea creșterii
gradului de utilizare a produselor obținute 
prin reciclarea deșeurilor.

Or. ro


