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Amendamentul 1
Philippe Lamberts

Proiect de aviz
Referirea 1 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Declaraţia OCDE 
referitoare la „Evaluarea și favorizarea 
progresului societăților”, adoptată la 30 
iunie 2007 la Istanbul, 

Or.en

Amendamentul 2
António Fernando Correia De Campos, Marisa Matias

Proiect de aviz
Referirea 1 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere liniile directoare 
integrate UE 2020 privind politicile 
europene din domeniul economic şi al 
ocupării forţei de muncă , 

Or.en

Amendamentul 3
Philippe Lamberts

Proiect de aviz
Referirea 1a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere propunerea Comisiei de 
regulament privind conturile economice și 
de mediu europene (COM(2010)132),

Or.en
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Amendamentul 4
Philippe Lamberts

Proiect de aviz
Referirea 1b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere raportul Comisiei 
privind evaluarea performanțelor 
economice și a progresului social 
(raportul Stiglitz, Sen şi Fitoussi, 2008),

Or.en

Amendamentul 5
Philippe Lamberts

Proiect de aviz
Referirea 1c (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere iniţiativa globală 
„Economia ecosistemelor și a 
biodiversității”(TEEB) aprobată de liderii 
G8+5 în iunie 2007 şi rezultatele sale 
publicate în 2009 şi 2010,

Or.en

Amendamentul 6
Philippe Lamberts

Proiect de aviz
Referirea 1d (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Planul de acțiune 
privind consumul și producția durabile 
(COM (2008)397),

Or.en
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Amendamentul 7
Philippe Lamberts

Proiect de aviz
Referirea 1e (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere proiectul de consultare 
publică al Centrului comun de cercetare 
din 16 august 2010 privind cadrul, 
metodologia, bazele de date şi procedurile 
de actualizare în ceea ce priveşte 
indicatorii de decuplare, indicatorii de 
tipul „coşul zilnic” şi cei privind 
managementul deşeurilor;

Or.en

Amendamentul 8
Philippe Lamberts

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât lansarea unei dezbateri privind 
limitele PIB-ului ca instrument de 
măsurare și evaluare a succesului 
politicilor economice și, drept consecință, a 
bunăstării societăților, este imperioasă;

A. întrucât traducerea în acţiuni concrete 
a dezbaterii privind limitele PIB-ului ca 
instrument de măsurare și evaluare a 
succesului politicilor economice și, drept 
consecință, a bunăstării societăților, este 
imperioasă;

Or.en

Amendamentul 9
António Fernando Correia De Campos, Marisa Matias

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât lansarea unei dezbateri privind 
limitele PIB-ului ca instrument de 
măsurare și evaluare a succesului 

A. întrucât lansarea unei dezbateri privind 
limitele PIB-ului ca instrument de 
măsurare și evaluare a succesului 
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politicilor economice și, drept consecință, a 
bunăstării societăților, este imperioasă;

performanţei economice și, drept 
consecință, a progresului social, este 
imperioasă;

Or.en

Amendamentul 10
Vicky Ford, Hannu Takkula

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât lansarea unei dezbateri privind 
limitele PIB-ului ca instrument de 
măsurare și evaluare a succesului 
politicilor economice și, drept consecință, a 
bunăstării societăților, este imperioasă;

A. întrucât lansarea unei dezbateri privind 
avantajele şi limitele PIB-ului ca 
instrument de măsurare și evaluare a 
succesului politicilor economice și, drept 
consecință, a bunăstării societăților, este 
necesară;

Or.en

Amendamentul 11
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât lansarea unei dezbateri privind 
limitele PIB-ului ca instrument de 
măsurare și evaluare a succesului 
politicilor economice și, drept consecință, a 
bunăstării societăților, este imperioasă;

A. întrucât lansarea unei dezbateri privind 
limitele PIB-ului ca instrument de 
măsurare și evaluare a succesului 
politicilor economice și, drept consecință, a 
bunăstării societăților, este necesară;

Or.en

Amendamentul 12
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Considerentul A
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Proiectul de aviz Amendamentul

Α. întrucât lansarea unei dezbateri privind 
limitele PIB-ului ca instrument de 
măsurare și evaluare a succesului 
politicilor economice și, drept consecință, a 
bunăstării societăților, este imperioasă;

Α. întrucât lansarea unei dezbateri privind 
limitele PIB-ului ca instrument de 
măsurare și evaluare a succesului 
politicilor economice şi sociale și, drept 
consecință, a bunăstării societăților, este 
imperioasă;

Or.el

Amendamentul 13
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât recursul la PIB ca instrument 
de măsurare a activității macroeconomice 
tinde să ignore dimensiunile care nu 
descriu piața, și, prin urmare, PIB-ul nu 
este un bun indicator al bunăstării 
sociale,

eliminat

Or.en

Amendamentul 14
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât recursul la PIB ca instrument de 
măsurare a activității macroeconomice 
tinde să ignore dimensiunile care nu 
descriu piața, și, prin urmare, PIB-ul nu 
este un bun indicator al bunăstării 
sociale,

B. întrucât recursul la PIB ca instrument de 
măsurare a activității macroeconomice 
tinde în mod natural să ignore 
dimensiunile care nu descriu piața, acesta 
rămânând totuşi indicatorul hotărâtor în 
ceea ce priveşte eligibilitatea în cadrul 
politicii regionale,

Or.en
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Amendamentul 15
Vicky Ford, Hannu Takkula

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât recursul la PIB ca instrument 
de măsurare a activității macroeconomice 
tinde să ignore dimensiunile care nu 
descriu piața, și, prin urmare, PIB-ul nu 
este un bun indicator al bunăstării 
sociale,

B. întrucât PIB este un instrument util de 
măsurare a activității macroeconomice, dar 
nu poate cuprinde singur dimensiunile 
care nu descriu piața, și, prin urmare 
trebuie completat cu alţi indicatori sociali,

Or.en

Amendamentul 16
Markus Pieper, Herbert Reul

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât recursul la PIB ca instrument de 
măsurare a activității macroeconomice 
tinde să ignore dimensiunile care nu 
descriu piața, și, prin urmare, PIB-ul nu 
este un bun indicator al bunăstării sociale,

B. întrucât recursul la PIB ca instrument de 
măsurare a activității macroeconomice 
tinde în mod natural să ignore 
dimensiunile care nu descriu piața, dar 
acesta rămâne totuşi indicatorul-cheie în 
evaluarea bunăstării sociale,

Or.de

Amendamentul 17
Philippe Lamberts

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât recursul la PIB ca instrument de 
măsurare a activității macroeconomice 
tinde să ignore dimensiunile care nu 

B. întrucât recursul la PIB ca instrument de 
măsurare a activității macroeconomice 
tinde să ignore dimensiunile care nu 
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descriu piața, și, prin urmare, PIB-ul nu 
este un bun indicator al bunăstării sociale,

descriu piața, și, prin urmare, PIB-ul nu 
este un bun indicator al bunăstării sociale 
sau al degradării mediului,

Or.en

Amendamentul 18
António Fernando Correia De Campos, Marisa Matias

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât este necesară stabilirea unui 
set concis şi aplicabil de indicatori 
comparabili, riguroşi şi valizi de evaluare 
a principalelor dimensiuni economice, 
sociale şi ecologice ale bunăstării umane, 
pentru furnizarea de informaţii în 
elaborarea de politici,

Or.en

Amendamentul 19
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât diverse studii au arătat că 
cetățenii europeni consideră că PIB-ul nu 
reflectă neapărat calitatea vieţii; astfel, 
chiar dacă evoluţia PIB-ului este în 
creștere, veniturile reale și nivelul de trai 
pot fi percepute de cetăţeni ca fiind în 
scădere, 

Or.ro
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Amendamentul 20
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bα. întrucât indicatorii care se bazează pe 
medii statistice nu reflectă disparităţile 
sociale şi economice din ce în ce mai 
mari, 

Or.el

Amendamentul 21
António Fernando Correia De Campos, Marisa Matias

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât ar trebui făcută diferenţa 
între bunăstarea actuală şi cea viitoare; 
întrucât ar trebui subliniat faptul că 
durabilitatea trebuie să se evalueze atât în 
dimensiunea economică, cât şi cea 
ecologică, 

Or.en

Amendamentul 22
António Fernando Correia De Campos, Marisa Matias

Proiect de aviz
Considerentul Bc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bc. întrucât, pentru determinarea corectă 
a nivelului integrării sociale, ar trebui să 
se ţină seama de inegalităţile sociale şi 
distribuirea veniturilor în elaborarea de 
politici,
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Or.en

Amendamentul 23
António Fernando Correia De Campos, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază necesitatea dezvoltării unor 
indicatori care pot completa PIB-ul și care 
au ca obiectiv punerea la dispoziție de 
informații exhaustive care să sprijine 
deciziile politice, în special pe cele care 
încorporează factori precum dimensiunea 
socială și de mediu, dezvoltarea, calitatea 
vieții, sănătatea publică, cercetarea, 
egalitatea socială și nivelul de ocupare al 
forței de muncă;

1. subliniază necesitatea dezvoltării unor 
indicatori care pot completa PIB-ul în 
evaluarea progresului social, în funcţie de 
cei trei piloni reprezentaţi de dimensiunile 
economică, socială şi ecologică, și care au 
ca obiectiv punerea la dispoziție de 
informații exhaustive care să sprijine 
deciziile politice;

Or.en

Amendamentul 24
Markus Pieper, Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază necesitatea dezvoltării unor 
indicatori care pot completa PIB-ul și care 
au ca obiectiv punerea la dispoziție de 
informații exhaustive care să sprijine 
deciziile politice, în special pe cele care 
încorporează factori precum dimensiunea 
socială și de mediu, dezvoltarea, calitatea 
vieții, sănătatea publică, cercetarea, 
egalitatea socială și nivelul de ocupare al 
forței de muncă; 

1. ia act de propunerea Comisiei de a 
elabora standarde care, alături de PIB, să 
fie folosite în măsurarea bunăstării 
regionale şi a inovării și care au ca 
obiectiv punerea la dispoziție de informații 
exhaustive care să sprijine deciziile politice 
la nivel naţional şi regional, în special în 
ceea ce priveşte aspectele care 
încorporează factori precum dimensiunea 
socială și de mediu, dezvoltarea, calitatea 
vieții, sănătatea publică, cercetarea, 
egalitatea socială și nivelul de ocupare al 
forței de muncă, legăturile de transport, 
nivelurile de infrastructură, costurile 
legate de locaţie, ca elemente componente 
esenţiale ale modelului de dezvoltare 
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european.

Or.de

Amendamentul 25
Vicky Ford, Hannu Takkula

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază necesitatea dezvoltării unor 
indicatori care pot completa PIB-ul și care 
au ca obiectiv punerea la dispoziție de 
informații exhaustive care să sprijine 
deciziile politice, în special pe cele care 
încorporează factori precum dimensiunea 
socială și de mediu, dezvoltarea, calitatea 
vieții, sănătatea publică, cercetarea, 
egalitatea socială și nivelul de ocupare al 
forței de muncă;

1. subliniază necesitatea dezvoltării unor 
indicatori care pot completa PIB-ul și care 
au ca obiectiv punerea la dispoziție de 
informații exhaustive care să sprijine 
deciziile politice, în special pe cele care 
încorporează factori precum dimensiunea 
socială și de mediu, dezechilibrele 
macroeconomice, dezvoltarea, calitatea 
vieții, sănătatea publică, evoluţia 
demografică, cercetarea, egalitatea socială 
și nivelul de ocupare al forței de muncă;

Or.en

Amendamentul 26
Philippe Lamberts

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută Comunicarea Comisiei 
„Dincolo de PIB - Măsurarea progreselor 
într-o lume în schimbare” 
(COM(2009)433final) care subliniază 
necesitatea îmbunătăţirii şi completării 
PIB-ului; sprijină îndeosebi activitatea 
depusă în vederea extinderii conturilor 
naţionale la factori sociali şi de mediu, ca 
bază de dezvoltare a unor noi indicatori 
agregaţi;

Or.en
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Amendamentul 27
António Fernando Correia De Campos, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută propunerile Comisiei cuprinse 
în Comunicarea „Dincolo de PIB -
Măsurarea progreselor într-o lume în 
schimbare”;

Or.en

Amendamentul 28
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită Comisiei să propună indicatori 
suplimentari care să măsoare 
sustenabilitatea economiei şi bunăstarea 
societăţii, deoarece concentrarea asupra 
unui singur indicator, a PIB-ului , a 
generat profituri pe termen scurt, a dus la 
epuizarea resurselor naturale și a adus 
beneficii doar pentru 10 % dintre cele mai 
bogate societăţi;

Or.ro

Amendamentul 29
António Fernando Correia De Campos, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că atingerea unui nivel de 
calitate a vieţii şi menţinerea acestuia 
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implică factori importanţi şi consensuali, 
cum ar fi sănătatea, educaţia, cultura, 
ocuparea forţei de muncă, locuinţele şi 
condiţiile de mediu. De aceea, indicatorii 
care măsoară aceşti factori sunt, de 
asemenea, importanţi, şi ar trebui să li se 
acorde o mai mare relevanţă;

Or.en

Amendamentul 30
Philippe Lamberts

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reaminteşte de iniţiativa-pilot „O 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor” cuprinsă în Strategia 
UE 2020 şi subliniază necesitatea 
dezvoltării şi utilizării unor indicatori 
adecvaţi de evaluare a realizării 
obiectivelor acesteia;

Or.en

Amendamentul 31
António Fernando Correia De Campos, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază că este necesar ca astfel de 
date să fie disponibile în timp cvasireal, 
pentru a permite reacţii politice în timp 
util;

Or.en
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Amendamentul 32
Philippe Lamberts

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază că în prezent PIB este 
unicul indicator care orientează 
economia; subliniază importanţa unui 
proces decizional bazat pe dovezi şi pune 
în evidenţă faptul că indicatorii 
suplimentari care monitorizează aportul 
din resurse oferă industriei un instrument 
obiectiv pentru îmbunătăţirea eficienţei 
resurselor; subliniază că evaluarea şi 
integrarea mai bune a factorilor sociali şi 
de mediu, precum şi utilizarea 
contabilităţii de mediu pot contribui la
luarea de decizii inteligente în 
întreprinderi, la inovare şi la reducerea 
costurilor;

Or.en

Amendamentul 33
António Fernando Correia De Campos, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 1d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. pune în evidenţă necesitatea de a 
dezvolta indicatori care acordă o mai 
mare atenţie gospodăriilor individuale, 
luând în considerare veniturile, consumul 
şi bogăţia, ca mijloace prin care se poate 
ţine seama mai bine de preocupările 
cetăţenilor cu privire la bunăstarea 
materială;

Or.en
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Amendamentul 34
Markus Pieper, Herbert Reul

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că utilizarea de indicatori 
pentru completarea PIB-ului ar trebui să 
aibă ca rezultat o imagine mai clară a 
activității macroeconomice, în special prin
includerea unor factori care nu fac referire 
la piață, cum ar fi activitățile domestice sau 
voluntariatul, precum și a unor factori 
externi, pozitivi și negativi, privind 
activitatea economică; 

2. consideră că utilizarea de noi indicatori, 
care ar putea cel mult să completeze PIB-
ul, ar fi trebuit să aibă ca rezultat o 
imagine mai clară a activității 
macroeconomice, subliniază că doar PIB-
ul permite integrarea la nivel european a 
diferitelor caracteristici social-economice, 
dar recunoaşte că este necesar să se ţină 
seama de factorii ecologici şi sociali la 
nivel naţional şi regional şi să se 
stabilească criterii adecvate în acest scop, 
şi că, în acest proces, ar putea fi luată în 
considerare includerea unor factori care nu 
fac referire la piață, cum ar fi activitățile 
domestice sau voluntariatul, precum și a 
unor factori externi, pozitivi și negativi, 
privind activitatea economică.

Or.de

Amendamentul 35
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că utilizarea de indicatori 
pentru completarea PIB-ului ar trebui să 
aibă ca rezultat o imagine mai clară a 
activității macroeconomice, în special prin 
includerea unor factori care nu fac referire 
la piață, cum ar fi activitățile domestice sau 
voluntariatul, precum și a unor factori 
externi, pozitivi și negativi, privind 
activitatea economică;

2. consideră că PIB-ul trebuie să 
reprezinte în continuare principalul 
criteriu de stabilire a eligibilităţii pentru 
asistenţă în cadrul politicii regionale; cu 
toate acestea, este de părere că utilizarea 
de indicatori pentru completarea PIB-ului, 
cu condiţia să fie relevanţi şi să permită 
autorităţilor naţionale aplicarea la nivelul 
corespunzător în procesul decizional, ar 
trebui să aibă ca rezultat o imagine mai 
clară a activității macroeconomice, în 
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special prin includerea unor factori care nu 
fac referire la piață, cum ar fi activitățile 
domestice sau voluntariatul, precum și a 
unor factori externi, pozitivi și negativi, 
privind activitatea economică;

Or.en

Amendamentul 36
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că utilizarea de indicatori 
pentru completarea PIB-ului ar trebui să 
aibă ca rezultat o imagine mai clară a 
activității macroeconomice, în special prin 
includerea unor factori care nu fac referire 
la piață, cum ar fi activitățile domestice sau 
voluntariatul, precum și a unor factori 
externi, pozitivi și negativi, privind 
activitatea economică;

2. consideră că utilizarea de indicatori 
pentru completarea PIB-ului ar trebui să 
aibă ca rezultat o imagine mai clară a 
activității macroeconomice, în special prin 
includerea unor factori care nu fac referire 
la piață, cum ar fi activitățile domestice sau 
voluntariatul, precum și a unor factori 
externi, pozitivi și negativi, privind 
activitatea economică şi a viabilităţii 
activităţilor în timp;

Or.el

Amendamentul 37
Markus Pieper, Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că PIB-ul este unicul 
indicator care poate combina criterii 
sociale, economice, de mediu şi de 
transport în măsurarea bunăstării la toate 
nivelurile în UE; are temeri cu privire la 
faptul că punerea accentului pe noi 
indicatori prezintă riscul luării în mod 
aleatoriu a unor decizii arbitrare şi a unei 
birocraţii excesive, care vor îngreuna 
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realizarea obiectivelor legate de egalitatea 
regională, în detrimentul celor mai sărace 
şi mai dezavantajate regiuni din Europa;

Or.de

Amendamentul 38
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază necesitatea dezvoltării unor 
indicatori suplimentari care să măsoare 
progresul economic și social pe termen 
mediu şi lung, capabili să reflecte 
schimbările climatice, eficiența resurselor 
sau incluziunea socială;

Or.ro

Amendamentul 39
António Fernando Correia De Campos, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reaminteşte că este necesar să se 
dezvolte indicatori selecţionaţi, care să 
completeze evaluările statistice medii, prin 
reflectarea distribuţiei şi a inegalităţilor în 
toate grupurile sociale;

Or.en

Amendamentul 40
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2b. consideră că indicatori precum: 
consumul comercial de energie per capita, 
consumul de electricitate per capita în 
sectorul rezidenţial, procentul de 
combustibili puţin poluanti în consumul 
total de energie al sectorului rezidenţial, 
% populaţiei cu acces la electricitate -
care sunt incluşi în Energy Development 
Index(EDI) - reflectă dezvoltarea 
economică, accesul populaţiei la 
electricitate, încrederea şi posibilitatea 
consumatorului de a plăti servicii 
moderne de electricitate şi îndeamnă 
Comisia să analizeze oportunitatea 
introducerii acestora ca indicatori 
suplimentari;

Or.ro

Amendamentul 41
António Fernando Correia De Campos, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. invită Comisia să îşi întărească 
eforturile pentru dezvoltarea unui tablou 
de bord al dezvoltării durabile care să 
evalueze, din perspectivă ecologică şi 
economică, conservarea resurselor şi 
investiţiile în acest domeniu necesare 
pentru asigurarea bunăstării viitoare 
(inclusiv resursele naturale, capitalul fizic 
şi uman);

Or.en
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Amendamentul 42
Markus Pieper, Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. prin urmare, invită Comisia să 
menţină PIB-ul drept indicatorul-cheie în 
planificarea măsurilor de consolidare a 
prosperităţii şi a performanţei economice 
şi, pe această bază, să identifice la nivel 
european regiunile eligibile pentru 
ajutoare, iar autorităților naționale 
trebuind să li se permită în continuare să 
utilizeze alți indicatori sociali, de mediu și 
de infrastructură la nivelul adecvat, 
pentru a ţine seama de circumstanțele 
specifice ale regiunilor și orașelor și 
pentru a atinge obiectivele Strategiei UE 
2020;

Or.de

Amendamentul 43
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii privind eficiența 
energetică și economisirea energiei, 
precum și lupta împotriva schimbărilor 
climatice, va avea ca rezultat o reducere a 
PIB-ului și, de aceea, consideră că este 
esențial ca noii indicatori să țină seama 
de aceste aspecte și să le acorde 
importanța cuvenită.

eliminat

Or.en
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Amendamentul 44
Markus Pieper, Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii privind eficiența 
energetică și economisirea energiei, 
precum și lupta împotriva schimbărilor 
climatice, va avea ca rezultat o reducere a 
PIB-ului și, de aceea, consideră că este 
esențial ca noii indicatori să țină seama 
de aceste aspecte și să le acorde 
importanța cuvenită.

eliminat

Or.de

Amendamentul 45
Philippe Lamberts

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii privind eficiența 
energetică și economisirea energiei, 
precum și lupta împotriva schimbărilor 
climatice, va avea ca rezultat o reducere a
PIB-ului și, de aceea, consideră că este 
esențial ca noii indicatori să țină seama de 
aceste aspecte și să le acorde importanța 
cuvenită.

3. consideră că îndeplinirea obiectivelor pe 
termen lung privind schimbările climatice 
impun decuplarea completă şi, în 
consecinţă, creşterea eficienţei resurselor 
dincolo de creşterea PIB-ului, ceea ce 
implică gestiunea corespunzătoare a 
efectelor de recul și, de aceea, consideră că 
este esențial ca noii indicatori să țină seama 
de aceste aspecte și să le acorde importanța 
cuvenită; salută, în acest sens, propunerea 
Centrului comun de cercetare privind 
indicatorii de decuplare.

Or.en
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Amendamentul 46
Vicky Ford, Hannu Takkula

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii privind eficiența 
energetică și economisirea energiei, 
precum și lupta împotriva schimbărilor 
climatice, va avea ca rezultat o reducere a
PIB-ului și, de aceea, consideră că este 
esențial ca noii indicatori să țină seama de 
aceste aspecte și să le acorde importanța 
cuvenită.

3. recunoaşte obiectivele Uniunii privind 
eficiența energetică, economisirea energiei, 
și lupta împotriva schimbărilor climatice, 
precum şi felul în care acestea ar putea 
avea un impact negativ asupra 
semnificaţiei PIB-ului, şi, de aceea, 
consideră că, în timp ce creşterea 
economică este fundamentală pentru 
bunăstarea societăţii, este esenţial ca 
indicatorilor alternativi să li se acorde, de 
asemenea, importanţa cuvenită.

Or.en

Amendamentul 47
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii privind eficiența 
energetică și economisirea energiei, 
precum și lupta împotriva schimbărilor 
climatice, va avea ca rezultat o reducere a 
PIB-ului și, de aceea, consideră că este 
esențial ca noii indicatori să țină seama de 
aceste aspecte și să le acorde importanța 
cuvenită. 

3. subliniază faptul că îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii privind eficiența 
energetică și economisirea energiei, 
precum și lupta împotriva schimbărilor 
climatice, vor contribui la noi modele 
economice care vor influenţa bunăstarea 
cetăţenilor şi, de aceea, consideră că este 
esențial ca noii indicatori să țină seama de 
aceste aspecte și să le acorde importanța 
cuvenită.

Or.ro
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Amendamentul 48
András Gyürk

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. observă că definirea unor indici 
complecşi presupune eforturi 
administrative enorme; subliniază că, deşi 
autorităţile naţionale pot aplica la nivelul 
corespunzător al procesului decizional alţi 
indicatori, care ţin seama de atributele 
specifice ale regiunilor şi oraşelor, la 
nivelul UE, PIB-ul trebuie să rămână 
principalul criteriu de stabilire a 
eligibilităţii pentru asistenţă în cadrul 
politicii regionale;

Or.en

Amendamentul 49
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră totuşi că PIB-ul este, în 
prezent, singurul instrument de evaluare 
pentru politica de coeziune şi 
instrumentele acesteia; subliniază că, 
pentru adoptarea unui sistem diferit, este 
necesară o metodologie comună acceptată 
de statele membre;

Or.en

Amendamentul 50
António Fernando Correia De Campos, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. sprijină eforturile Comisiei Europene 
de a dezvolta metodologii de evaluare şi 
comunicare a progreselor privind 
principalele aspecte ale politicii de 
protecţie a mediului;

Or.en

Amendamentul 51
António Fernando Correia De Campos, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. reaminteşte impactul global al 
schimbărilor climatice şi subliniază că 
este important ca aceşti indicatori să fie 
acceptaţi şi comparabili în afara 
teritoriului UE;

Or.en

Amendamentul 52
António Fernando Correia De Campos, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. sprijină recomandarea Consiliului de 
a extinde conturile naţionale la temele 
sociale şi de mediu prin stabilirea de 
metode internaţional acceptate;

Or.en
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Amendamentul 53
António Fernando Correia De Campos, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 3d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. solicită folosirea mai largă a unor 
astfel de indicatori selectaţi în
documentele de orientare relevante pentru 
a semnala mai bine preocupările 
cetăţenilor şi a le reflecta într-un proces 
decizional coerent;

Or.en

Amendamentul 54
António Fernando Correia De Campos, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 3e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3e. constată că sunt necesare activităţi 
continue de cercetare şi investiţii în 
capacităţile instituţiilor de statistică 
pentru realizarea de progrese pe baza 
rezultatelor obţinute, pentru identificarea 
lacunelor în ceea ce priveşte informaţiile 
disponibile şi, dacă este cazul, elaborarea 
de noi indici;

Or.en

Amendamentul 55
António Fernando Correia De Campos, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 3f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3f. constată că nu sunt necesare birouri 
sau organisme statistice suplimentare; 
solicită o cooperare extinsă între birourile 
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naţionale şi Eurostat.

Or.en


