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Amendamentul 1
Andrzej Grzyb

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. subliniază faptul că, în conformitate 
cu dispozițiile Tratatului de la Lisabona și 
cu cele mai bune practici utilizate până 
acum, politica de coeziune ar trebui să fie 
aplicată prin crearea de sinergii și prin 
evitarea dispersării sectoriale a resurselor 
politicii regionale; aceste direcții de 
acțiune ar trebui să fie urmate în 
continuare până la sfârșitul actualului 
cadru financiar și ulterior, în perioada de 
după 2013;

Or. en

Amendamentul 2
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că politica de coeziune 
este un instrument fundamental pentru 
realizarea obiectivului 20-20-20 pentru 
2020 și pentru stabilirea unei strategii 
coerente care să permită dezvoltarea, pe 
termen mediu și lung, a unei economii 
europene cu o înaltă eficiență energetică 
și un nivel scăzut de emisii de CO2;
constată că investițiile în proiectele de 
eficiență energetică și în proiectele de 
energie regenerabilă nu progresează 
conform previziunilor;

1. subliniază că fondurile politicii de 
coeziune ar trebui să promoveze 
dezvoltarea durabilă a UE în ansamblu 
asigurând o mai bună utilizare a 
potențialului regiunilor și subregiunilor 
al căror PIB se situează sub media UE;
subliniază faptul că politica de coeziune 
este un instrument fundamental pentru 
realizarea obiectivului 20-20-20 pentru 
2020, în special în ceea ce privește 
securitatea energetică și dezvoltarea care 
conduce la crearea de locuri de muncă în 
cadrul pieței interne;
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Or. pl

Amendamentul 3
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că politica de coeziune 
este un instrument fundamental pentru 
realizarea obiectivului 20-20-20 pentru 
2020 și pentru stabilirea unei strategii 
coerente care să permită dezvoltarea, pe 
termen mediu și lung, a unei economii 
europene cu o înaltă eficiență energetică și 
un nivel scăzut de emisii de CO2; constată 
că investițiile în proiectele de eficiență 
energetică și în proiectele de energie 
regenerabilă nu progresează conform 
previziunilor;

1. subliniază faptul că politica de coeziune 
este un instrument fundamental pentru 
promovarea coeziunii economice și 
sociale în vederea luării de măsuri care să 
reducă inegalitățile regionale, să 
promoveze o reală convergență și să 
încurajeze creșterea economică și 
ocuparea forței de muncă, participând, de 
asemenea, la redistribuirea și 
compensarea costurilor pieței interne și 
ale UEM pentru regiunile cel mai puțin 
dezvoltate, la realizarea obiectivului 20-20-
20 pentru 2020 și la stabilirea unei strategii 
coerente care să permită dezvoltarea, pe 
termen mediu și lung, a unei economii 
europene cu o înaltă eficiență energetică și 
un nivel scăzut de emisii de CO2; constată 
că investițiile în proiectele de eficiență 
energetică și în proiectele de energie 
regenerabilă nu progresează conform 
previziunilor;

Or. pt

Amendamentul 4
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că politica de coeziune 
este un instrument fundamental pentru 
realizarea obiectivului 20-20-20 pentru 
2020 și pentru stabilirea unei strategii 

1. subliniază faptul că politica de coeziune 
este un instrument fundamental pentru 
realizarea obiectivului 20-20-20 pentru 
2020 și pentru stabilirea unei strategii 
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coerente care să permită dezvoltarea, pe 
termen mediu și lung, a unei economii 
europene cu o înaltă eficiență energetică și 
un nivel scăzut de emisii de CO2; constată 
că investițiile în proiectele de eficiență 
energetică și în proiectele de energie 
regenerabilă nu progresează conform 
previziunilor;

coerente care să permită dezvoltarea, pe 
termen mediu și lung, a unei economii 
europene cu o înaltă eficiență energetică și 
un nivel scăzut de emisii de CO2; constată 
că investițiile în proiectele de eficiență 
energetică, în proiectele de energie 
regenerabilă, în dezvoltarea rețelei de 
bandă largă și în utilizarea TIC în 
sectorul public și în cel al întreprinderilor
nu progresează conform previziunilor;

Or. ro

Amendamentul 5
Andrzej Grzyb

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că politica de coeziune 
este un instrument fundamental pentru 
realizarea obiectivului 20-20-20 pentru 
2020 și pentru stabilirea unei strategii 
coerente care să permită dezvoltarea, pe 
termen mediu și lung, a unei economii 
europene cu o înaltă eficiență energetică și 
un nivel scăzut de emisii de CO2; constată 
că investițiile în proiectele de eficiență 
energetică și în proiectele de energie 
regenerabilă nu progresează conform 
previziunilor;

1. subliniază faptul că politica de coeziune 
este un instrument important pentru 
realizarea obiectivului 20-20-20 pentru 
2020 și pentru stabilirea unei strategii 
coerente care să permită dezvoltarea, pe 
termen mediu și lung, a unei economii 
europene cu o înaltă eficiență energetică și 
un nivel scăzut de emisii de CO2; constată 
că investițiile în proiectele de eficiență 
energetică, în infrastructura energetică și 
în proiectele de energie regenerabilă nu 
progresează conform previziunilor;

Or. en

Amendamentul 6
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că subordonarea politicii de 
coeziune față de prioritățile Strategiei UE 
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2020 ar putea avea efecte negative asupra 
coeziunii economice și sociale prin 
focalizarea excesivă asupra 
competitivității, a dereglementării, a 
adaptabilității și a mentalității de afaceri 
în detrimentul coeziunii, al convergenței 
și al sustenabilității sociale necesare;

Or. pt

Amendamentul 7
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că politica de coeziune și 
proiectele din cadrul acesteia trebuie să 
fie mai bine legate de Strategia UE 2020 
pentru creștere și locuri de muncă și să 
devină mai axate pe obținerea de 
rezultate; subliniază nevoia de a stabili 
obiective clare, de a evalua dacă 
obiectivele au fost atinse sau nu și de a 
atribui competențe clare fiecărui nivel de 
administrare;

Or. en

Amendamentul 8
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că politica de coeziune nu 
joacă un rol suficient de eficace în 
stimularea investițiilor în infrastructura 
de adaptare la schimbările climatice, cum 
ar fi structurile de apărare împotriva 
inundațiilor;  
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Or. pl

Amendamentul 9
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită stabilirea unei legături între 
alocarea subvențiilor și rezultatele 
anterioare obținute; solicită, de asemenea, 
posibilități crescute pentru Curtea de 
Conturi și pentru OLAF de a demara 
proceduri de recuperare a fondurilor 
europene în cazul în care statele membre 
le utilizează necorespunzător, precum și 
eliminarea sarcinilor administrative 
inutile, mai multă flexibilitate în 
gestionarea proiectelor și controale 
sincronizate pentru a le simplifica și a 
evita confuziile și interpretările eronate pe 
care le creează adesea actualele practici 
administrative;

Or. en

Amendamentul 10
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că, pentru a evita 
relocalizarea întreprinderilor în interiorul 
UE, ajutoarele publice acordate prin 
fondurile structurale trebuie să depindă 
de încheierea de contracte pe termen lung 
cu întreprinderi, care să acopere aspecte 
precum locul de stabilire, durata și 
contractele de muncă permanente;

Or. pt
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Amendamentul 11
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. consideră că politica de coeziune nu 
trebuie văzută ca un simplu instrument de 
realizare a obiectivelor celorlalte politici 
sectoriale, întrucât este o politică 
comunitară cu o mare valoare adăugată, 
care își are propria rațiune de a fi: 
coeziunea economică și socială; 

Or. pt

Amendamentul 12
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să stabilească care sunt 
obstacolele în calea utilizării unui procentaj 
mai mare al acestor fonduri în domeniul 
energiei și să prezinte măsuri suplimentare 
pentru remedierea acestei situații;

2. solicită Comisiei să stabilească care sunt 
obstacolele în calea utilizării unui procentaj 
mai mare al acestor fonduri pentru 
eficiența energetică și să prezinte măsuri 
suplimentare pentru remedierea acestei 
situații; aceste măsuri ar putea include 
asigurarea unui flux mai bun de 
informații către nivelul local sau 
înființarea de ghișee unice, precum și 
garantarea faptului că aceste măsuri sunt 
evaluate din punctul de vedere al 
eficienței energetice câștigate;

Or. en
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Amendamentul 13
Andrzej Grzyb

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să stabilească care sunt 
obstacolele în calea utilizării unui procentaj 
mai mare al acestor fonduri în domeniul 
energiei și să prezinte măsuri suplimentare 
pentru remedierea acestei situații;

2. solicită Comisiei să stabilească care sunt 
obstacolele în calea utilizării unui procentaj 
mai mare al acestor fonduri în domeniul 
energiei și să prezinte măsuri suplimentare 
pentru remedierea acestei situații; măsurile 
prezentate nu pot însă modifica bazele 
actuale ale politicii de coeziune, 
conducând la o dispersare sectorială a 
fondurilor;

Or. en

Amendamentul 14
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei și autorităților 
naționale să îmbunătățească legătura 
dintre fondurile de coeziune și programul-
cadru de cercetare; subliniază că 
fondurile de coeziune ar trebui utilizate 
pentru dezvoltarea infrastructurii de 
cercetare, astfel încât cercetarea să poată 
atinge nivelul necesar de excelență pentru 
a avea acces la fondurile care îi sunt 
destinate; solicită stabilirea unui flux de 
informații îmbunătățit între fondurile de 
coeziune și programele de cercetare 
pentru proiectele cu mare potențial care 
ar necesita accesul la facilități mai bune 
în vederea desfășurării lor cu succes; 

Or. en
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Amendamentul 15
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei să analizeze în 
detaliu impactul pe care implementarea 
Pactului de stabilitate și de creștere, 
introducerea euro și liberalizarea pieței 
interne și internaționale îl au asupra 
politicii de coeziune și de convergență, în 
special în ceea ce privește 
microîntreprinderile și IMM-urile în 
fiecare dintre statele membre;

Or. pt

Amendamentul 16
Andrzej Grzyb

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. în lumina revizuirii politicii de coeziune 
și a perspectivei financiare a UE, solicită 
Comisiei să se asigure că economia de 
energie devine în mod automat o condiție 
ce trebuie îndeplinită pentru a putea 
beneficia de fonduri structurale și de 
coeziune și să aloce o proporție mai mare a 
fondurilor proiectelor de eficiență 
energetică și proiectelor privind energiile 
regenerabile descentralizate;

3. în lumina revizuirii politicii de coeziune 
și a perspectivei financiare a UE, solicită 
Comisiei să se asigure că economia de 
energie devine în mod automat, după caz,
o condiție ce trebuie îndeplinită pentru a 
putea beneficia de fonduri structurale și de 
coeziune și să aloce o proporție mai mare a 
fondurilor proiectelor de eficiență 
energetică și proiectelor privind energiile 
regenerabile descentralizate; acest 
principiu nu discriminează proiectele care 
nu ar fi legate oricum de aspecte de 
eficiență energetică și nu trebuie să 
sporească birocrația pentru beneficiarii 
fondurilor structurale și de coeziune; 

Or. en
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Amendamentul 17
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. în lumina revizuirii politicii de coeziune 
și a perspectivei financiare a UE, solicită 
Comisiei să se asigure că economia de 
energie devine în mod automat o condiție 
ce trebuie îndeplinită pentru a putea 
beneficia de fonduri structurale și de 
coeziune și să aloce o proporție mai mare a 
fondurilor proiectelor de eficiență 
energetică și proiectelor privind energiile 
regenerabile descentralizate;

3. în lumina revizuirii politicii de coeziune 
și a perspectivei financiare a UE, solicită 
Comisiei să se asigure că economia de 
energie obținută prin măsuri tehnice și 
economice mai eficiente de utilizare a 
energiei devine în mod automat o condiție 
ce trebuie îndeplinită pentru a putea 
beneficia de fonduri structurale și de 
coeziune și să aloce o proporție mai mare a 
fondurilor proiectelor de eficiență în 
generarea și transmisia energiei și 
proiectelor privind cogenerarea 
descentralizată și energiile regenerabile;

Or. pl

Amendamentul 18
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. în lumina revizuirii politicii de coeziune 
și a perspectivei financiare a UE, solicită 
Comisiei să se asigure că economia de 
energie devine în mod automat o condiție 
ce trebuie îndeplinită pentru a putea 
beneficia de fonduri structurale și de 
coeziune și să aloce o proporție mai mare a 
fondurilor proiectelor de eficiență 
energetică și proiectelor privind energiile 
regenerabile descentralizate;

3. în lumina revizuirii politicii de coeziune 
și a perspectivei financiare a UE, solicită 
Comisiei să se asigure că economia de 
energie este luată în considerare ca o 
condiție ce trebuie îndeplinită pentru a 
putea beneficia de fonduri structurale și de 
coeziune, cu condiția să existe un sprijin 
specific pentru investițiile necesare în 
vederea realizării de economii de energie,
și să aloce o proporție mai mare a 
fondurilor proiectelor de eficiență 
energetică și proiectelor privind energiile 
regenerabile descentralizate;

Or. pt



PE452.653v01-00 12/19 AM\838249RO.doc

RO

Amendamentul 19
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. în lumina revizuirii politicii de coeziune 
și a perspectivei financiare a UE, solicită 
Comisiei să se asigure că economia de 
energie devine în mod automat o condiție 
ce trebuie îndeplinită pentru a putea 
beneficia de fonduri structurale și de 
coeziune și să aloce o proporție mai mare a 
fondurilor proiectelor de eficiență 
energetică și proiectelor privind energiile 
regenerabile descentralizate;

3. în lumina revizuirii politicii de coeziune 
și a perspectivei financiare a UE, solicită 
Comisiei să se asigure că economia de 
energie devine în mod automat o condiție 
ce trebuie îndeplinită pentru a putea 
beneficia de fonduri structurale și de 
coeziune și să aloce o proporție mai mare a 
fondurilor proiectelor de eficiență 
energetică, în special celor pentru 
eficiența energetică a locuințelor, și 
proiectelor privind energiile regenerabile 
descentralizate;

Or. ro

Amendamentul 20
Francisco Sosa Wagner

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. își exprimă convingerea că sectorul 
locuințelor poate contribui la stimularea 
dezvoltării regionale prin consolidarea 
activităților economice bazate pe inovarea 
tehnologică în domeniul energiei și al 
reabilitării urbane și prin întărirea 
coeziunii sociale în zonele vizate; solicită 
Comisiei să lanseze până în iunie 2011 o 
inițiativă europeană în domeniul 
clădirilor pentru a sprijini și crea în UE, 
până în 2050, un mediu imobiliar cu zero 
consum de energie;

Or. en
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Amendamentul 21
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei și statelor membre să 
utilizeze oportunitatea revizuirii la mijloc 
de termen a perspectivei financiare 2007-
2013 și a politicii de coeziune pentru a 
asigura creșterea absorbției fondurilor 
europene în perioada 2011- 2013;

Or. ro

Amendamentul 22
Francisco Sosa Wagner

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază că fondurile UE destinate 
reabilitării clădirilor ar trebui acordate 
doar acelor proiecte care urmăresc 
renovări substanțiale ce implică o 
reducere a cererii de energie situată între 
50% și 90% în raport cu performanța de 
dinainte de renovare, în funcție de starea 
clădirii, astfel încât, până în 2050, 
clădirile existente să prezinte o 
performanță îmbunătățită în medie cu cel 
puțin 80% față de nivelurile actuale;

Or. en

Amendamentul 23
Silvia-Adriana Țicău

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

3b. solicită Comisiei și statelor membre să 
țină cont de prioritățile stabilite prin 
Strategia UE 2020 și să dea dovadă de 
flexibilitate în procesul de revizuire a 
programelor operaționale și a realocărilor 
de fonduri între programe pentru 
realizarea obiectivelor stabilite în 
Strategia UE 2020;

Or. ro

Amendamentul 24
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recunoaște că utilizarea eficientă a 
resurselor generează multe avantaje sociale 
și economice, în special crearea de locuri 
de muncă care nu sunt delocalizabile, atât 
în zonele rurale, cât și în cele urbane, mai 
ales în cazul IMM-urilor;

4. recunoaște că utilizarea eficientă a 
resurselor generează multe avantaje sociale 
și economice, în special crearea de locuri 
de muncă care nu sunt delocalizabile, atât 
în zonele rurale, cât și în cele urbane, mai 
ales în cazul IMM-urilor; este preocupat 
de faptul că, în anumite regiuni, ajutorul 
acordat de UE, în special 
microîntreprinderilor și IMM-urilor, nu a 
fost suficient de important pentru a 
contracara efectele negative ale pieței 
unice, ale UEM și ale liberalizării 
comerțului mondial;

Or. pt

Amendamentul 25
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. recunoaște faptul că resursele pot fi 
utilizate mai bine și că pot fi obținute 
beneficii sociale prin alocarea fondurilor 
politicii de coeziune astfel încât 
dezvoltarea durabilă să fie încurajată la 
nivel regional și subregional în statele
membre; consideră că o distribuție mai 
uniformă a fondurilor politicii de 
coeziune va elibera potențialul social local 
și resursele locale, creând astfel noi locuri 
de muncă;

Or. pl

Amendamentul 26
Andrzej Grzyb

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită reducerea birocrației pentru 
IMM-uri și un acces îmbunătățit la 
finanțare al acestora, în perspectiva 
noului cadru financiar și a Strategiei UE 
2020; subliniază rolul IMM-urilor ca 
actori inovatori în economie și evidențiază 
nevoia de „a-i trezi pe inovatorii aflați în 
letargie”, ceea ce se traduce prin 
încurajarea IMM-urilor să se implice în 
proiecte inovatoare și să își cunoască mai 
bine propriul potențial; 

Or. en

Amendamentul 27

Oriol Junqueras Vies în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită Comisiei să facă mai 
accesibilă finanțarea acordată de UE 
IMM-urilor pentru proiectele regionale, 
prin bugete majorate alocate unor 
programe specifice pentru IMM-uri, prin 
sprijinul pentru îmbunătățirea capacității 
de absorbție, precum și prin simplificarea 
procedurilor administrative;

Or. en

Amendamentul 28
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța unui sector 
forestier competitiv în cadrul dezvoltării 
regionale, în special în zonele rurale, 
unde acesta contribuie în mod 
semnificativ la creșterea economică, la 
crearea de locuri de muncă și la 
prosperitate;

Or. en

Amendamentul 29
Andrzej Grzyb

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază rolul autorităților locale și 
regionale în punerea în aplicare a politicii 
de coeziune, în special având în vedere 
rolul atribuit acestora de Strategia UE 
2020 în ceea ce privește crearea de locuri 
de muncă și dezvoltarea sectorului IMM-
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urilor, precum și capacitatea acestor 
autorități de a identifica problemele și 
nevoile locale; solicită, prin urmare, 
aprofundarea cooperării cu autoritățile 
locale și regionale în punerea în aplicare 
a politicii de coeziune și luarea în 
considerare a avizului Comitetului 
Regiunilor privind „Contribuția politicii 
de coeziune la Strategia Europa 2020” în 
cadrul elaborării politicii de coeziune 
pentru perspectivele financiare de după 
2013;

Or. en

Amendamentul 30

Oriol Junqueras Vies în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. salută în acest sens inițiativele curente 
cum ar fi JASPERS (elaborare de 
proiecte), JEREMIE (capital, credite sau 
garanții) și JASMINE (instrumente de 
microcreditare) și îndeamnă Comisia să 
simplifice și să raționalizeze în continuare 
procesul de facilitare a participării IMM-
urilor și de identificare a altor 
instrumente ale UE de inginerie 
financiară;

Or. en

Amendamentul 31

Oriol Junqueras Vies în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

4c. consideră că cooperarea la nivel local 
dintre IMM-uri, rețele de afaceri, institute 
de cercetare, grupări de întreprinderi și 
autorități regionale ar trebui să fie 
îmbunătățită pentru a asigura 
identificarea mai rapidă a programelor 
regionale și a proiectelor posibile, 
sprijinind dezvoltarea cercetării și a 
inovației aplicate și crearea de locuri de 
muncă calificate;

Or. en

Amendamentul 32
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază rolul important al TIC în 
promovarea eficienței energetice și al
coeziunii sociale, economice și teritoriale a 
UE;

5. subliniază rolul important al TIC în 
promovarea eficienței energetice și a
coeziunii sociale, economice și teritoriale a 
UE; consideră că procentajul de 3,7% din 
cheltuielile totale ale UE-27 alocat 
politicii de coeziune nu este satisfăcător și 
solicită Comisiei și statelor membre să 
accelereze investițiile în TIC; 

Or. ro

Amendamentul 33
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază rolul important al TIC în 
promovarea eficienței energetice și al 
coeziunii sociale, economice și teritoriale 

5. subliniază rolul important al
învățământului și cercetării științifice în 
încurajarea inovației, în special în 
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a UE; domeniul TIC și în promovarea eficienței 
energetice, precum și în legătură cu 
politica de coeziune și cu dezvoltarea 
economică durabilă în UE;

Or. pl

Amendamentul 34
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. atrage atenția asupra dificultăților cu 
care se confruntă statele membre în 
punerea în aplicare a directivelor UE 
privind reciclarea și gestionarea 
deșeurilor municipale și asupra faptul că 
reciclarea materialelor și a energiei oferă 
mijloace suplimentare de obținere de 
resurse și de creare de locuri de muncă, în 
special la nivel regional și subregional;

Or. pl


