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Amendamentul 1
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Referirea 19a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 15 septembrie 2009 intitulată 
„Coerența politicilor în favoarea 
dezvoltării – Stabilirea cadrului de 
politică în vederea unei abordări la 
nivelul întregii Uniunii” 
(COM(2009)0458),

Or. en

Amendamentul 2
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Referirea 19b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
18 mai 2010 referitoare la coerența 
politicilor UE în favoarea dezvoltării și 
conceptul de „asistență oficială pentru 
dezvoltare plus”,

Or. en

Amendamentul 3
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Referirea 19c (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
25 noiembrie 2010 referitoare la 
includerea clauzelor privind 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor în acordurile comerciale,

Or. en

Amendamentul 4
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Referirea 19d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Concluziile Consiliului 
din 10 martie 2011 referitoare la 
abordarea provocărilor privind materiile 
prime și a celor de pe piețele de mărfuri,

Or. en

Amendamentul 5
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Referirea 22a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 208 din TFUE 
privind coerența politicilor în favoarea 
dezvoltării,

Or. en

Amendamentul 6
Fiona Hall
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Propunere de rezoluție
Referirea 24a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 208 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (Tratatul de la Lisabona), care 
reafirmă faptul că UE trebuie să țină 
seama de obiectivele cooperării pentru 
dezvoltare în punerea în aplicare a 
politicilor care pot afecta țările în curs de 
dezvoltare,

Or. en

Amendamentul 7
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Referirea 24b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția Parlamentului 
European din 18 mai 2010 referitoare la 
coerența politicilor UE în favoarea 
dezvoltării și conceptul de „asistență 
oficială pentru dezvoltare plus”1,
1 P/_TA(2010)0174

Or. en

Amendamentul 8
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Considerentul A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A). întrucât complexitatea formalităților 
administrative și lipsa de coordonare între 
administrații duce la întârzieri de câțiva 
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ani în obținerea autorizației pentru 
exploatarea resurselor miniere; întrucât 
astfel de întârzieri sunt exagerate, 
determină creșterea capitalului de 
investiții și eliminarea companiilor mici și 
mijlocii de pe piață; 

Or. es

Amendamentul 9
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Considerentul A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A). întrucât UE necesită o bază 
industrială solidă și o industrie ecologică 
care să depindă, în mare măsură, de 
aprovizionarea corespunzătoare cu 
materii prime, pentru a trece la o 
economie cu emisii reduse de carbon și 
pentru a își menține caracterul 
competitiv;

Or. en

Amendamentul 10
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Considerentul A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A). întrucât Inițiativa privind materiile 
prime a fost criticată de țările în curs de 
dezvoltare și de ONG-uri pentru 
subminarea obiectivelor de dezvoltare ale 
țărilor sărace și pentru nerespectarea 
angajamentului UE față de coerența 
politicilor în favoarea dezvoltării;
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Or. en

Amendamentul 11
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Considerentul B (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(B). întrucât cererea de materii prime la 
nivel mondial a crescut în mod constant, 
în special de metale pentru înalta 
tehnologie;

Or. en

Amendamentul 12
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Considerentul B (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(B). întrucât productivitatea muncii s-a 
dezvoltat mult mai rapid în ultimele 
decenii decât productivitatea resurselor, 
estimările arătând că forța de muncă 
reprezintă mai puțin de 20 % din valoarea 
unui produs și resursele reprezintă 40 % 
din aceasta, întrucât acest lucru implică 
faptul că trebuie să se acționeze rapid 
pentru a îmbunătăți eficiența utilizării 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 13
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

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

(B). întrucât, în multe țări în curs de 
dezvoltare, resursele naturale nu sunt 
exploatate în beneficiul populației, din 
cauza unor regimuri nedemocratice, a 
fraudei, corupției sau conflictelor armate;

Or. es

Amendamentul 14
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Considerentul C (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(C). întrucât progresul înregistrat la 
nivelul noilor tehnologii va continua să 
sporească cererea de resurse esențiale 
pentru dezvoltarea acestor industrii;

Or. en

Amendamentul 15
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Considerentul D (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(D). întrucât oferta internațională este 
restricționată parțial de cotele la export, 
iar prețurile ating niveluri-record;

Or. en

Amendamentul 16
Reinhard Bütikofer
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Propunere de rezoluție
Considerentul E (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(E). întrucât, în industria prelucrătoare, 
ponderea costurilor aferente materialelor 
din totalul costurilor de producție este 
considerabil mai mare decât ponderea 
costurilor aferente salariilor lucrătorilor 
și întrucât, în toate sectoarele industriale, 
nu se preconizează diminuarea tendinței 
de creștere a costurilor materialelor pe 
termen mediu cel puțin;

Or. en

Amendamentul 17
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Considerentul F (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(F). întrucât piețele beneficiază de un 
mediu concurențial echitabil;

Or. en

Amendamentul 18
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Considerentul G (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(G).întrucât concurența sporită privind 
materiile prime poate deteriora relațiile 
internaționale și poate conduce la 
conflicte legate de resurse;

Or. en
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Amendamentul 19
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Considerentul H (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(H). întrucât în pofida îmbunătățirilor pe 
termen lung, creșterea productivității 
materiilor în UE a fost considerabil mai 
redusă decât creșterea productivității 
muncii;

Or. en

Amendamentul 20
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Considerentul I (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(I). întrucât aceste provocări pot 
reprezenta o oportunitate pentru noi 
parteneriate inovatoare de cooperare 
reciproc avantajoasă între UE și țările 
terțe;

Or. en

Amendamentul 21
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Considerentul J (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(J). întrucât acțiunile propuse de către 
Comisie de stimulare a eficienței utilizării 
resurselor și a reciclării sunt în mare 
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parte limitate la evaluarea a ceea ce se 
poate face, în loc să se ia măsuri concrete 
și, prin urmare, sunt insuficiente pentru a 
atinge obiectivele stabilite;

Or. en

Amendamentul 22
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Considerentul K (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(K). întrucât Comisia afirmă că o mai 
bună aplicare a legislației existente 
privind deșeurile este esențială pentru 
promovarea unei Europe mai eficiente din 
punctul de vedere al utilizării resurselor, 
dar nu propune înființarea unei agenții de 
punere în aplicare a legislației privind 
deșeurile și nici a unui organism 
european specific pentru a efectua 
inspecții directe;

Or. en

Amendamentul 23
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Considerentul L (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(L). întrucât creșterea nivelului de 
reciclare a materialelor valoroase mai 
ales a pământurilor rare, necesită 
activități intense de demontare;

Or. en
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Amendamentul 24
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Considerentul M (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(M). întrucât rentabilitatea reciclării 
constă în clasificarea fiabilă și eficientă și 
în tehnologia de separare deoarece 
valoarea materialelor reciclate depinde de 
puritatea din fracțiuni;

Or. en

Amendamentul 25
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Considerentul N (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(N) întrucât o strategie de inovare 
industrială axată pe sporirea eficienței și 
pe reciclare promovează sustenabilitatea, 
competitivitatea și siguranța 
aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 26
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Considerentul O (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(O). întrucât statele membre ale UE, 
Australia și Statele Unite își pot dezvolta 
industria de extracție de materii prime 
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esențiale, de metale de bază și pământuri 
rare din propriile resurse;

Or. en

Amendamentul 27
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Considerentul O (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(O) întrucât este extrem de important să 
se adopte măsuri oportune și decisive 
pentru punerea în aplicare a unei strategii 
eficiente și pentru obținerea de rezultate 
ca urmare a Inițiativei europene privind 
materiile prime;

Or. en

Amendamentul 28
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută faptul că, prin Inițiativa sa privind 
materiile prime din 2008, Comisia a fost 
vârf de lance în abordarea problemei 
materiilor prime neenergetice și neagricole;

1. salută faptul că, prin Inițiativa sa privind 
materiile prime din 2008, Comisia a fost 
vârf de lance în abordarea problemei 
materiilor prime neenergetice și neagricole; 
consideră că politica privind resursele și 
diplomația în domeniul resurselor sunt de 
o importanță deosebită pentru UE nu 
numai în ceea ce privește politica 
industrială și comerțul internațional, dar 
și ca un aspect transversal referitor la 
diferite domenii de politică internă, 
precum și la politica de externe și de 
securitate; solicită Comisiei să acorde la 
fel de multă atenție acestui aspect, cât și 
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celui privind energia; de asemenea, 
consideră acest aspect ca o sarcină pentru 
SEAE;

Or. en

Amendamentul 29
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută faptul că, prin Inițiativa sa privind 
materiile prime din 2008, Comisia a fost 
vârf de lance în abordarea problemei 
materiilor prime neenergetice și 
neagricole;

1. salută faptul că, prin Inițiativa sa privind 
materiile prime din 2008, Comisia a fost 
vârf de lance în abordarea problemei 
materiilor prime, care reflectă, importanța 
politicii energetice și al cărei domeniu de 
aplicare include toate materiile prime 
minerale și organice, precum și apa și 
aerul;

Or. pl

Amendamentul 30
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută faptul că, prin Inițiativa sa privind 
materiile prime din 2008, Comisia a fost 
vârf de lance în abordarea problemei 
materiilor prime neenergetice și neagricole;

1. salută faptul că, prin Inițiativa sa privind 
materiile prime din 2008, Comisia a fost 
vârf de lance în abordarea problemei 
materiilor prime neenergetice și neagricole; 
solicită insistent Comisiei să progreseze în 
punerea în aplicare rapidă a Inițiativei 
privind materiile prime;

Or. en
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Amendamentul 31
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. ia act de noua Comunicare a Comisiei 
și de faptul că aceasta depășește inițiativa 
privind materiile prime prin includerea 
piețelor de mărfuri; solicită Comisiei să 
acorde atenția cuvenită piețelor de mărfuri 
și, separat, inițiativei privind materiile 
prime;

2. solicită Comisiei să acorde atenția 
cuvenită piețelor de mărfuri și, separat, 
inițiativei privind materiile prime; 
problemele legate de aceste două aspecte 
sunt diferite și necesită măsuri diferite, 
primul aspect se referă la impactul 
piețelor financiare asupra creșterii 
prețurilor alimentelor, iar cel de al doilea 
vizează lipsa de materii prime importante;

Or. en

Amendamentul 32
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. ia act de noua Comunicare a Comisiei și 
de faptul că aceasta depășește inițiativa 
privind materiile prime prin includerea 
piețelor de mărfuri; solicită Comisiei să 
acorde atenția cuvenită piețelor de mărfuri 
și, separat, inițiativei privind materiile 
prime

2. ia act de noua Comunicare a Comisiei și 
de faptul că aceasta depășește inițiativa 
privind materiile prime prin includerea 
piețelor de mărfuri; solicită Comisiei să 
acorde atenția cuvenită piețelor de mărfuri 
și, separat, inițiativei privind materiile 
prime; subliniază că cei trei piloni ai 
inițiativei privind materiile prime 
constituie trei abordări de soluționare a 
problemei materiilor prime; solicită 
Comisiei să pună în aplicare strategia 
privind materiile prime într-o manieră 
echilibrată;

Or. de
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Amendamentul 33
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. ia act de noua Comunicare a Comisiei 
și de faptul că aceasta depășește inițiativa 
privind materiile prime prin includerea 
piețelor de mărfuri; solicită Comisiei să 
acorde atenția cuvenită piețelor de mărfuri 
și, separat, inițiativei privind materiile 
prime;

2. solicită Comisiei să acorde atenția 
cuvenită piețelor de mărfuri și, separat, 
inițiativei privind materiile prime; 
problemele legate de aceste două aspecte 
sunt diferite și necesită măsuri diferite;

Or. en

Amendamentul 34
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. ia act de noua Comunicare a Comisiei și 
de faptul că aceasta depășește inițiativa 
privind materiile prime prin includerea 
piețelor de mărfuri; solicită Comisiei să 
acorde atenția cuvenită piețelor de mărfuri 
și, separat, inițiativei privind materiile 
prime;

2. ia act de noua Comunicare a Comisiei și 
de faptul că aceasta depășește inițiativa 
privind materiile prime prin includerea 
piețelor de mărfuri; solicită Comisiei să 
acorde atenția cuvenită piețelor de mărfuri 
și, separat, inițiativei privind materiile 
prime; totuși, constată că strategia privind 
materiile prime trebuie să fie ancorată 
într-o politică fermă industrială și de 
inovare pentru Europa;

Or. en

Amendamentul 35
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. ia act de noua Comunicare a Comisiei și 
de faptul că aceasta depășește inițiativa 
privind materiile prime prin includerea 
piețelor de mărfuri; solicită Comisiei să 
acorde atenția cuvenită piețelor de mărfuri 
și, separat, inițiativei privind materiile 
prime;

2. ia act de noua Comunicare a Comisiei și 
de faptul că aceasta depășește inițiativa 
privind materiile prime prin includerea 
piețelor de mărfuri; solicită Comisiei să 
acorde atenția cuvenită piețelor de mărfuri 
și, separat, inițiativei privind materiile 
prime, aceasta creând o bază pentru 
dezvoltarea siguranței aprovizionării cu 
materii prime în Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 36
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază faptul că disponibilitatea 
materiilor prime, precum mineralele 
metalice, mineralele industriale, 
materialele de construcții, lemnul și 
cauciucul natural, este esențială pentru 
posibilitățile de dezvoltare, 
competitivitatea și menținerea industriei 
europene;

Or. de

Amendamentul 37
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază faptul că piețele financiare 
și de mărfuri actuale sunt mai bine 



PE462.749v01-00 18/83 AM\863329RO.doc

RO

intercorelate ca niciodată și că 
volatilitatea prețurilor produselor de bază 
este, în mare măsură, rezultatul 
speculațiilor;

Or. en

Amendamentul 38
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază oferta vastă de resurse 
naturale din Europa și necesitatea unei 
coordonări mai bune în ceea ce privește 
metodologia de extracție, de distribuție, de 
prelucrare, de reutilizare și de reciclare;

Or. en

Amendamentul 39
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 2b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. invită Comisia să revizuiască 
secțiunea Piețe din cadrul Directivei 
privind serviciile financiare în scopul de a 
asigura o tranzacționare mai transparentă 
impunând obligația de a comercializa 
instrumente derivate în locuri organizate 
de tranzacționare și atribuind autorităților 
de reglementare competența de a stabili 
numărul maxim de contracte care pot fi 
deținute de un participant;

Or. en
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Amendamentul 40
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută activitatea derulată de Comisie 
pentru a identifica materiile prime 
esențiale; solicită Comisiei să continue 
activitatea analizând lanțurile de 
aprovizionare care depind de materiile 
prime esențiale, de capacitatea de rafinare 
și de interacțiunea dintre acestea și 
metalele de bază asociate;

3. salută activitatea derulată de Comisie 
pentru a identifica materiile prime 
esențiale; solicită Comisiei să continue 
activitatea analizând lanțurile de 
aprovizionare care depind de materiile 
prime esențiale, de capacitatea de rafinare 
și de interacțiunea dintre acestea și 
metalele de bază asociate; subliniază
necesitatea de distinge între materiile 
prime din prima parte a lanțului de 
aprovizionare și cele din ultima parte a 
acestuia deoarece dimensiunea creditelor 
la export diferă semnificativ în funcție de 
gradul de prelucrare, iar acest aspect ar 
trebui luat în considerare în cadrul 
analizei;

Or. en

Amendamentul 41
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută activitatea derulată de Comisie 
pentru a identifica materiile prime 
esențiale; solicită Comisiei să continue 
activitatea analizând lanțurile de 
aprovizionare care depind de materiile 
prime esențiale, de capacitatea de rafinare 
și de interacțiunea dintre acestea și 
metalele de bază asociate;

3. salută activitatea derulată de Comisie 
pentru a identifica materiile prime esențiale 
deoarece astfel se vor determina penuriile 
specifice de materii prime din Europa; 
solicită Comisiei să continue activitatea 
analizând lanțurile de aprovizionare care 
depind de materiile prime esențiale, de 
capacitatea de rafinare și de interacțiunea 
dintre acestea și metalele de bază asociate;
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Amendamentul 42
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută activitatea derulată de Comisie 
pentru a identifica materiile prime 
esențiale; solicită Comisiei să continue 
activitatea analizând lanțurile de 
aprovizionare care depind de materiile 
prime esențiale, de capacitatea de rafinare 
și de interacțiunea dintre acestea și 
metalele de bază asociate;

3. salută activitatea derulată de Comisie 
pentru a identifica materiile prime 
esențiale; solicită Comisiei, să actualizeze 
periodic lista materiilor prime și să
continue activitatea analizând lanțurile de 
aprovizionare care depind de materiile 
prime esențiale, de capacitatea de rafinare 
și de interacțiunea dintre acestea și 
metalele de bază asociate;

Or. ro

Amendamentul 43
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută activitatea derulată de Comisie 
pentru a identifica materiile prime 
esențiale; solicită Comisiei să continue 
activitatea analizând lanțurile de 
aprovizionare care depind de materiile 
prime esențiale, de capacitatea de 
rafinare și de interacțiunea dintre 
acestea și metalele de bază asociate;

3. salută activitatea derulată de Comisie 
pentru a identifica materiile prime 
esențiale; solicită Comisiei să continue 
activitatea analizând lanțurile de 
aprovizionare care depind de materiile 
prime esențiale, de capacitatea de 
prelucrare ulterioară, precum rafinarea și 
extracția, care duce la crearea de produse 
semi-fabricate; atrage atenția asupra 
diversității paradigmelor logistice a 
fluxurilor de materii prime pe piața 
comună;

Or. pl
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Amendamentul 44
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută activitatea derulată de Comisie 
pentru a identifica materiile prime 
esențiale; solicită Comisiei să continue 
activitatea analizând lanțurile de 
aprovizionare care depind de materiile 
prime esențiale, de capacitatea de rafinare 
și de interacțiunea dintre acestea și 
metalele de bază asociate;

3. salută activitatea derulată de Comisie 
pentru a identifica materiile prime 
esențiale, care reprezintă toate metale 
pentru înalta tehnologie; solicită Comisiei 
să continue activitatea analizând lanțurile 
de aprovizionare care depind de materiile 
prime esențiale, de capacitatea de rafinare 
și de interacțiunea dintre acestea și 
metalele de bază asociate; trebuie depuse 
eforturi suplimentare în vederea creării 
unui sistem de identificare a riscurilor 
pentru materiile prime esențiale; pune 
accent pe abordarea problemelor privind 
furnizarea de pământuri rare; subliniază 
însă că toate materiile prime esențiale 
trebuie luate în considerare;

Or. en

Amendamentul 45
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută activitatea derulată de Comisie 
pentru a identifica materiile prime 
esențiale; solicită Comisiei să continue 
activitatea analizând lanțurile de 
aprovizionare care depind de materiile 
prime esențiale, de capacitatea de rafinare 
și de interacțiunea dintre acestea și 
metalele de bază asociate;

3. salută activitatea derulată de Comisie 
pentru a identifica materiile prime 
esențiale; solicită Comisiei să continue 
activitatea analizând lanțurile de 
aprovizionare care depind de materiile 
prime esențiale, de necesitățile actuale și 
viitoare și de prețuri, de capacitatea de 
rafinare a industriilor europene și de 
interacțiunea dintre acestea și metalele de 
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bază asociate; solicită Comisiei să 
analizeze efectele negative ale 
potențialelor materii prime esențiale și 
mai ales ale pământurilor rare, precum și 
deficitele din sectorul energiei 
regenerabile, al tehnologiilor de vârf și al 
apărării;

Or. en

Amendamentul 46
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută activitatea derulată de Comisie
pentru a identifica materiile prime 
esențiale; solicită Comisiei să continue 
activitatea analizând lanțurile de 
aprovizionare care depind de materiile 
prime esențiale, de capacitatea de rafinare 
și de interacțiunea dintre acestea și 
metalele de bază asociate;

3. salută activitatea derulată de Comisie 
pentru a identifica materiile prime 
esențiale; solicită Comisiei să continue 
activitatea analizând lanțurile de 
aprovizionare care depind de materiile 
prime esențiale, de capacitatea de rafinare 
și de interacțiunea dintre acestea și 
metalele de bază asociate și necesitatea de 
a supraveghea, de asemenea, materiile 
prime abundente, dar importante, cu 
scopul de a combate tendința către inflație 
care determină consolidarea poziției 
furnizorilor;

Or. en

Amendamentul 47
Gaston Franco, Lara Comi

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. salută faptul că în Comunicarea 
Comisiei se recunoaște că alte materii 
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prime esențiale, cum ar fi cauciucul 
natural, sunt incluse în sfera de aplicare a 
strategiei; sugerează ca, în cadrul 
următoarei revizuiri a listei de materii 
prime esențiale, provocarea privind 
aprovizionarea durabilă cu cauciuc 
natural să fie evaluată în mod 
corespunzător; propune ca unul dintre 
obiectivele concrete ale diplomației în 
domeniul materiilor prime să fie 
extinderea surselor de aprovizionare cu 
cauciuc natural dincolo de sud-estul 
Asiei;

Or. fr

Amendamentul 48
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. solicită Comisiei să asigure că se ține 
cont de următoarele criterii în ceea ce 
privește clasificarea materiilor prime: 
consumul de energie necesar pentru 
obținerea acestora, utilizarea lor finală și 
eventuala substituire, precum și 
disponibilitatea pe piața Uniunii 
Europene și pe piața mondială;

Or. pl

Amendamentul 49
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază semnificația durabilă și 
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complementară a utilizării resurselor 
proprii ale statelor membre ale UE, a unei 
politici comerciale eficiente și a bunei 
guvernanțe în domeniul materiilor prime, 
bazată pe utilizarea și reciclarea eficientă, 
pentru politica europeană privind 
materiile prime;

Or. en

Amendamentul 50
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. reamintește faptul că, în cazul 
materiilor prime esențiale, importanța 
diferitelor elemente variază și, prin 
urmare, disponibilitatea și prețurile 
acestora sunt diferite;

Or. en

Amendamentul 51
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 3b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. subliniază că restricțiile de acces la 
materiile prime esențiale, la metalele de 
bază și la pământurile rare reprezintă o 
amenințare semnificativă pentru 
competitivitatea și inovarea industriei 
europene; aceste restricții sunt o 
consecință directă a unei slabe utilizări a 
resurselor proprii și a politicii comerciale 
protecționiste a țărilor bogate în resurse;
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Amendamentul 52
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că o guvernanță 
eficientă a politicii privind materiile prime 
este esențială pentru o strategie eficientă; 
subliniază nevoia unei coordonări mai 
strânse în cadrul Comisiei și între statele 
membre; recomandă crearea unui grup de 
lucru interdepartamental pentru materiile 
prime, similar celor deja existente în Franța 
și în Statele Unite ale Americii, în vederea 
elaborării, monitorizării și revizuirii 
politicilor, precum și a asigurării coerenței 
strategice și a promovării înființării unui 
sistem de alertă rapidă; solicită Comisiei să 
încurajeze coordonarea dintre statele 
membre cu privire la dimensiunea externă; 
consideră că viitoarea comunicare privind 
dimensiunea externă a energiei ar putea 
servi drept model;

4. subliniază faptul că o guvernanță 
eficientă a politicii privind materiile prime 
este esențială pentru o strategie eficientă 
privind materiile prime; ia act de faptul că 
o strategie eficientă trebuie să includă un 
dialog continuu cu părțile interesate în 
cauză; subliniază nevoia unei coordonări 
mai strânse în cadrul Comisiei și între 
statele membre; recomandă crearea, în 
2011, a unui grup de lucru 
interdepartamental la nivel înalt pentru 
materiile prime, similar celor deja existente 
în Franța și în Statele Unite ale Americii, 
care să cuprindă DG relevante, Centrul 
Comun de Cercetare (JRC), Agenția 
Europeană de Mediu și Serviciul 
european de acțiune externă, în vederea 
elaborării, monitorizării și revizuirii 
politicilor, precum și a asigurării coerenței 
strategice și a promovării înființării unui 
sistem de alertă rapidă; solicită Comisiei să 
încurajeze statele membre să elaboreze 
propriile lor strategii privind materiile 
prime și să susțină coordonarea și 
schimbul de bune practici dintre statele 
membre, inclusiv cu privire la dimensiunea 
externă; sugerează că viitoarea comunicare 
privind dimensiunea externă a energiei ar 
putea servi drept model;

Or. en

Amendamentul 53
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că o guvernanță 
eficientă a politicii privind materiile prime 
este esențială pentru o strategie eficientă; 
subliniază nevoia unei coordonări mai 
strânse în cadrul Comisiei și între statele 
membre; recomandă crearea unui grup de 
lucru interdepartamental pentru materiile 
prime, similar celor deja existente în Franța 
și în Statele Unite ale Americii, în vederea 
elaborării, monitorizării și revizuirii 
politicilor, precum și a asigurării coerenței 
strategice și a promovării înființării unui 
sistem de alertă rapidă; solicită Comisiei să 
încurajeze coordonarea dintre statele 
membre cu privire la dimensiunea externă; 
consideră că viitoarea comunicare privind 
dimensiunea externă a energiei ar putea 
servi drept model;

4. subliniază faptul că o guvernanță 
eficientă a politicii privind materiile prime 
este esențială pentru o strategie eficientă; 
subliniază nevoia unei coordonări mai 
strânse în cadrul Comisiei și între statele 
membre; recomandă crearea unui grup de 
lucru interdepartamental pentru materiile 
prime, similar celor deja existente în Franța 
și în Statele Unite ale Americii, în vederea 
elaborării, monitorizării și revizuirii 
politicilor, inclusiv a acordurilor de 
parteneriat, precum și a asigurării 
coerenței strategice și a promovării 
înființării unui sistem de alertă rapidă; 
solicită Comisiei să încurajeze coordonarea 
dintre statele membre cu privire la 
dimensiunea externă; consideră că 
viitoarea comunicare privind dimensiunea 
externă a energiei ar putea servi drept 
model;

Or. en

Amendamentul 54
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că o guvernanță 
eficientă a politicii privind materiile prime 
este esențială pentru o strategie eficientă; 
subliniază nevoia unei coordonări mai 
strânse în cadrul Comisiei și între statele 
membre; recomandă crearea unui grup de 
lucru interdepartamental pentru materiile 
prime, similar celor deja existente în Franța 
și în Statele Unite ale Americii, în vederea 
elaborării, monitorizării și revizuirii 

4. subliniază faptul că o guvernanță 
eficientă a politicii privind materiile prime 
este esențială pentru o strategie eficientă; 
subliniază nevoia unei coordonări mai 
strânse în cadrul Comisiei și între statele 
membre; recomandă crearea unui grup de 
lucru interdepartamental pentru materiile 
prime, similar celor deja existente în Franța 
și în Statele Unite ale Americii, în vederea 
elaborării, monitorizării și revizuirii 
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politicilor, precum și a asigurării coerenței 
strategice și a promovării înființării unui 
sistem de alertă rapidă; solicită Comisiei să 
încurajeze coordonarea dintre statele 
membre cu privire la dimensiunea externă; 
consideră că viitoarea comunicare privind 
dimensiunea externă a energiei ar putea 
servi drept model;

politicilor, inclusiv a acordurilor de 
parteneriat, precum și a asigurării 
coerenței strategice și a promovării 
înființării unui sistem de alertă rapidă; 
solicită Comisiei să încurajeze coordonarea 
dintre statele membre cu privire la 
dimensiunea externă; consideră că 
viitoarea comunicare privind dimensiunea 
externă a energiei ar putea servi drept 
model;

Or. en

Amendamentul 55
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că o guvernanță 
eficientă a politicii privind materiile prime 
este esențială pentru o strategie eficientă; 
subliniază nevoia unei coordonări mai 
strânse în cadrul Comisiei și între statele 
membre; recomandă crearea unui grup de 
lucru interdepartamental pentru materiile 
prime, similar celor deja existente în Franța 
și în Statele Unite ale Americii, în vederea 
elaborării, monitorizării și revizuirii 
politicilor, precum și a asigurării coerenței 
strategice și a promovării înființării unui 
sistem de alertă rapidă; solicită Comisiei să 
încurajeze coordonarea dintre statele 
membre cu privire la dimensiunea externă; 
consideră că viitoarea comunicare privind 
dimensiunea externă a energiei ar putea 
servi drept model;

4. subliniază faptul că o guvernanță 
eficientă a politicii privind materiile prime 
este esențială pentru o strategie eficientă; 
subliniază nevoia unei coordonări mai 
strânse în cadrul Comisiei, al 
Parlamentului European și între statele 
membre; recomandă crearea unui grup de 
lucru interdepartamental pentru materiile 
prime, similar celor deja existente în Franța 
și în Statele Unite ale Americii, în vederea 
elaborării, monitorizării și revizuirii 
politicilor, precum și a asigurării coerenței 
strategice și a promovării înființării unui 
sistem de alertă rapidă; solicită Comisiei să 
încurajeze coordonarea dintre statele 
membre cu privire la dimensiunea externă; 
consideră că viitoarea comunicare privind 
dimensiunea externă a energiei ar putea 
servi drept model;

Or. en
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Amendamentul 56
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. consideră că cererea de substanțe
minerale și organice, de apă și de depinde, 
în mare măsură, de o politică inovatoare
în domeniul substituirii materiilor prime, 
care este asociată cu utilizarea lor finală 
pentru crearea produselor comerciale; 
prin urmare, prin urmare, este necesară 
susținerea pentru obținerea materiilor de 
construcție pentru sectorul construcțiilor 
și al ingineriei, precum și a materialelor 
folosite pentru obținerea substanțelor cu 
proprietăți specifice fizice și chimice, cum 
ar fi „pământurile rare” sau cuprul;

Or. pl

Amendamentul 57
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Hannu Takkula

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. recunoaște că există probleme de 
aprovizionare cu materii prime a 
industriei de prelucrare a lemnului și a 
sectorului energiei regenerabile și insistă 
asupra importanței utilizării în „cascadă” 
a produselor din lemn (si anume, în 
primul rând pentru produsele pe bază de 
lemn, în al doilea rând produsele 
recuperate și refolosite sau reciclate și, în 
final produse folosite pentru generarea de 
energie), aceasta fiind considerată drept 
criteriu fundamental în elaborarea 
criteriilor din domeniul politicii privind 
energia regenerabilă;
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Amendamentul 58
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. ia act de faptul că buna funcționare a 
pieței materiilor prime va oferi 
întreprinderilor stimulentele necesare 
pentru utilizarea mai eficientă a 
resurselor, pentru reciclare și pentru noi 
investiții în activități de C-D vizând 
substituirea; prin urmare, solicită 
Comisiei să încurajeze o bună funcționare 
a pieței materiilor prime;

Or. en

Amendamentul 59
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. solicită Comisiei să stabilească pe 
termen lung o „Foaie de parcurs privind 
materiile prime până în 2050”, care să 
identifice potențialele viitoare evoluții, 
amenințări și oportunități în sectoarele 
privind materiile prime și materiile prime 
esențiale și care ar ajuta industriile 
europene, instituțiile academice și de 
cercetare să se angajeze în planuri și 
investiții pe termen lung;

Or. en
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Amendamentul 60
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. solicită Comisiei și statelor membre ca 
în cadrul viitorului Program Cadru de 
cercetare să dezvolte un program pentru 
cercetare și inovare în domeniul noilor 
materii și materiale care ar putea înlocui, 
pe viitor, actualele materii prime ale căror 
resurse sunt deficitare;

Or. ro

Amendamentul 61
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. ia act de faptul că buna funcționare a 
pieței va oferi întreprinderilor 
stimulentele necesare pentru utilizarea 
mai eficientă a resurselor, pentru 
reciclare și substituire; prin urmare, 
solicită Comisiei să încurajeze o bună 
funcționare a pieței materiilor prime;

Or. en

Amendamentul 62
Jan Březina

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

4a. ia act de faptul că buna funcționare a 
pieței va oferi întreprinderilor 
stimulentele necesare pentru utilizarea 
mai eficientă a resurselor, pentru 
reciclare și substituire; prin urmare, 
solicită Comisiei să încurajeze o bună 
funcționare a pieței materiilor prime;

Or. en

Amendamentul 63
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. ia act de faptul că buna funcționare a 
pieței va oferi întreprinderilor 
stimulentele necesare pentru utilizarea 
mai eficientă a resurselor, pentru 
reciclare și substituire; prin urmare, 
solicită Comisiei să încurajeze o bună 
funcționare a pieței materiilor prime;

Or. en

Amendamentul 64
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Hannu Takkula

Propunere de rezoluție
Punctul 4b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. îndeamnă Comisia să efectueze o 
analiză detaliată cu privire la 
disponibilitatea resurselor forestiere, 
ținând seama de potențiala cerere atât din 
partea industriilor bazate pe resursele 
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forestiere, cât și din partea sectorului de 
energie regenerabilă (biomasă);

Or. en

Amendamentul 65
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. insistă asupra informării periodice a 
Parlamentului European cu privire la 
evoluția inițiativei privind materiile prime, 
prin intermediul unui raport anual de 
activitate;

5. insistă asupra informării periodice a 
Parlamentului European cu privire la 
evoluția inițiativei privind materiile prime 
și îndeplinirea obiectivelor acesteia, prin 
intermediul unui raport anual de activitate; 
solicită ca acest raport să includă, de 
asemenea, o evaluare a inițiativei privind 
materiile prime din punctul de vedere al 
angajamentului UE privind coerența 
politicilor în favoarea dezvoltării;

Or. en

Amendamentul 66
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. insistă asupra informării periodice a 
Parlamentului European cu privire la 
evoluția inițiativei privind materiile prime, 
prin intermediul unui raport anual de 
activitate;

5. insistă asupra informării periodice a 
Parlamentului European cu privire la 
evoluția inițiativei privind materiile prime, 
prin intermediul unui raport anual de 
activitate care trebuie să includă 
informații privind impactul social și de 
mediu la nivel mondial al extracției și al 
utilizării de materii prime esențiale;

Or. en
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Amendamentul 67
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. insistă asupra informării periodice a 
Parlamentului European cu privire la
evoluția inițiativei privind materiile prime, 
prin intermediul unui raport anual de 
activitate;

5. solicită Comisiei să prezinte un raport 
anual de activitate referitor la evoluția 
inițiativei privind materiile prime;

Or. en

Amendamentul 68
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. consideră că este necesară 
supravegherea adecvată a piețelor, în 
special piețelor pentru alimente, energie 
electrică și gaze, întrucât acest lucru ar 
permite descoperirea unor cazuri posibile 
de abuz și ar preveni speculațiile 
nejustificate;

Or. lt

Amendamentul 69
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază faptul că accesul la materii 
prime este fundamental pentru industrie, 
inclusiv pentru IMM-uri, și că fluctuația 
imprevizibilă a prețurilor este un factor de 
risc ridicat;

Or. en

Amendamentul 70
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O oportunitate pentru industria europeană: 
eficiența utilizării resurselor, reciclare și 
substituire

O provocare pentru industria europeană: 
eficiența utilizării resurselor, reciclare și 
substituire

Or. de

Amendamentul 71
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O oportunitate pentru industria europeană: 
eficiența utilizării resurselor, reciclare și 
substituire

O oportunitate pentru industria europeană: 
eficiența utilizării resurselor, reutilizare,
reciclare și substituire

Or. en

Amendamentul 72
Konrad Szymański
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. observă că provocările legate de 
materiile prime reprezintă, de asemenea, o 
șansă de revigorare a bazei industriale 
europene și de sporire a competitivității 
prin intermediul unei strategii de inovare 
industrială ambițioase; constată că, pe 
termen mediu și lung, sporirea eficienței, 
reciclarea și reducerea nivelului de utilizare 
a resurselor vor fi esențiale pentru 
competitivitate, sustenabilitate și siguranța 
aprovizionării; remarcă faptul că inovarea 
socială, schimbarea stilului de viață și noile 
concepte, precum leasing ecologic, leasing 
cu produse chimice și partajarea acestora, 
ar trebui susținute de Comisie;

6. observă că provocările legate de 
materiile prime reprezintă, de asemenea, o 
șansă de revigorare a bazei industriale 
europene și de sporire a competitivității 
prin intermediul unei strategii de inovare 
industrială ambițioase; constată că, pe 
termen mediu și lung, sporirea eficienței, 
reciclarea și reducerea nivelului de utilizare 
a resurselor vor fi esențiale pentru 
competitivitate, sustenabilitate și siguranța 
aprovizionării; consideră că orice 
inițiativă în acest sens ar trebui să fie 
precedată de o evaluare a impactului 
independentă și cuprinzătoare și de o 
analiză costuri-beneficii cu scopul de a 
îndeplini condițiile de eficiență economică 
și de a menține competitivitatea industriei 
europene; remarcă faptul că inovarea 
socială, schimbarea stilului de viață și noile 
concepte, precum leasing ecologic, leasing 
cu produse chimice și partajarea acestora, 
ar trebui susținute de Comisie;

Or. en

Amendamentul 73
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. observă că provocările legate de 
materiile prime reprezintă, de asemenea, o 
șansă de revigorare a bazei industriale 
europene și de sporire a competitivității 
prin intermediul unei strategii de inovare 
industrială ambițioase; constată că, pe 
termen mediu și lung, sporirea eficienței, 
reciclarea și reducerea nivelului de utilizare 

6. observă că provocările legate de 
materiile prime reprezintă, de asemenea, o 
șansă de revigorare a bazei industriale 
europene și de sporire a competitivității 
prin intermediul unei strategii de inovare 
industrială ambițioase; constată că, pe 
termen mediu și lung, sporirea eficienței, 
reciclarea și reducerea nivelului de utilizare 



PE462.749v01-00 36/83 AM\863329RO.doc

RO

a resurselor vor fi esențiale pentru 
competitivitate, sustenabilitate și siguranța 
aprovizionării; remarcă faptul că inovarea 
socială, schimbarea stilului de viață și noile 
concepte, precum leasing ecologic, leasing 
cu produse chimice și partajarea acestora, 
ar trebui susținute de Comisie;

a resurselor vor fi esențiale pentru 
competitivitate, sustenabilitate și siguranța 
aprovizionării; subliniază importanța 
aplicării, în mod consecvent, a ierarhiei 
europene a opțiunilor de gestionare a 
deșeurilor care este obligatorie din punct 
de vedere juridic, astfel cum este prevăzut 
în Directiva-cadru privind deșeurile, care 
acordă prioritate prevenirii, reutilizării și 
reciclării, și ulterior recuperării și 
eliminării; remarcă faptul că inovarea 
socială, schimbarea stilului de viață și noile 
concepte, precum leasing ecologic, leasing 
cu produse chimice și partajarea acestora, 
ar trebui susținute de Comisie;

Or. en

Amendamentul 74
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. observă că provocările legate de 
materiile prime reprezintă, de asemenea, o 
șansă de revigorare a bazei industriale 
europene și de sporire a competitivității 
prin intermediul unei strategii de inovare 
industrială ambițioase; constată că, pe 
termen mediu și lung, sporirea eficienței, 
reciclarea și reducerea nivelului de utilizare 
a resurselor vor fi esențiale pentru 
competitivitate, sustenabilitate și siguranța 
aprovizionării; remarcă faptul că inovarea 
socială, schimbarea stilului de viață și noile 
concepte, precum leasing ecologic, leasing 
cu produse chimice și partajarea acestora, 
ar trebui susținute de Comisie;

6. observă că provocările legate de 
materiile prime reprezintă, de asemenea, o 
șansă de revigorare a bazei industriale 
europene și de sporire a competitivității 
prin intermediul unei strategii de inovare 
industrială ambițioase; constată că, în timp 
ce politica comercială este o măsură-cheie 
pe termen scurt, sporirea eficienței, 
reciclarea și reducerea nivelului de utilizare 
a resurselor vor fi esențiale pentru 
competitivitate, sustenabilitate și siguranța 
aprovizionării pe termen mediu și lung; 
remarcă faptul că inovarea socială, 
schimbarea stilului de viață și noile 
concepte, precum leasing ecologic, leasing 
cu produse chimice și partajarea acestora, 
ar trebui susținute de Comisie;

Or. en
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Amendamentul 75
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. observă că provocările legate de 
materiile prime reprezintă, de asemenea, o 
șansă de revigorare a bazei industriale 
europene și de sporire a competitivității 
prin intermediul unei strategii de inovare 
industrială ambițioase; constată că, pe 
termen mediu și lung, sporirea eficienței, 
reciclarea și reducerea nivelului de utilizare 
a resurselor vor fi esențiale pentru 
competitivitate, sustenabilitate și siguranța 
aprovizionării; remarcă faptul că inovarea 
socială, schimbarea stilului de viață și noile 
concepte, precum leasing ecologic, leasing 
cu produse chimice și partajarea acestora, 
ar trebui susținute de Comisie;

6. observă că provocările legate de 
materiile prime reprezintă, de asemenea, o 
șansă de revigorare a bazei industriale 
europene și de sporire a competitivității 
prin intermediul unei strategii de inovare 
industrială ambițioase; constată că, în timp 
ce luarea de măsuri în cadrul politicii 
comerciale reprezintă aspectul-cheie care 
trebuie abordat pe termen scurt, sporirea 
eficienței, reciclarea și reducerea nivelului 
de utilizare a resurselor vor fi esențiale 
pentru competitivitate, sustenabilitate și 
siguranța aprovizionării; remarcă faptul că 
inovarea socială, schimbarea stilului de 
viață și noile concepte, precum leasing 
ecologic, leasing cu produse chimice și 
partajarea acestora, ar trebui susținute de 
Comisie;

Or. en

Amendamentul 76
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. observă că provocările legate de 
materiile prime reprezintă, de asemenea, o 
șansă de revigorare a bazei industriale 
europene și de sporire a competitivității 
prin intermediul unei strategii de inovare 
industrială ambițioase; constată că, pe 
termen mediu și lung, sporirea eficienței, 

6. observă că provocările legate de 
materiile prime reprezintă, de asemenea, o 
șansă de revigorare a bazei industriale 
europene, de sporire a competitivității și de 
creare a unor niveluri ridicate și stabile de 
ocupare de forței de muncă calificate, prin 
intermediul unei strategii de inovare 



PE462.749v01-00 38/83 AM\863329RO.doc

RO

reciclarea și reducerea nivelului de utilizare 
a resurselor vor fi esențiale pentru 
competitivitate, sustenabilitate și siguranța 
aprovizionării; remarcă faptul că inovarea 
socială, schimbarea stilului de viață și noile 
concepte, precum leasing ecologic, leasing 
cu produse chimice și partajarea acestora, 
ar trebui susținute de Comisie;

industrială ambițioase; constată că, pe 
termen mediu și lung, sporirea eficienței, 
reciclarea și reducerea nivelului de utilizare 
a resurselor vor fi esențiale pentru 
competitivitate, sustenabilitate și siguranța 
aprovizionării; remarcă faptul că inovarea 
socială, schimbarea stilului de viață și noile 
concepte, precum leasing ecologic, leasing 
cu produse chimice și partajarea acestora, 
ar trebui susținute de Comisie;

Or. en

Amendamentul 77
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. observă că provocările legate de 
materiile prime reprezintă, de asemenea, o 
șansă de revigorare a bazei industriale 
europene și de sporire a competitivității 
prin intermediul unei strategii de inovare 
industrială ambițioase; constată că, pe 
termen mediu și lung, sporirea eficienței, 
reciclarea și reducerea nivelului de utilizare 
a resurselor vor fi esențiale pentru 
competitivitate, sustenabilitate și siguranța 
aprovizionării; remarcă faptul că inovarea 
socială, schimbarea stilului de viață și noile 
concepte, precum leasing ecologic, leasing 
cu produse chimice și partajarea acestora, 
ar trebui susținute de Comisie;

6. observă că provocările legate de 
materiile prime reprezintă, de asemenea, o 
șansă de revigorare a bazei industriale 
europene și de sporire a competitivității 
prin intermediul unei strategii de inovare 
industrială ambițioase; constată că, pe 
termen mediu și lung, sporirea eficienței, 
reciclarea, reducerea nivelului de utilizare 
a resurselor, precum și crearea de 
tehnologii ecologice vor fi esențiale pentru 
competitivitate, sustenabilitate și siguranța 
aprovizionării; remarcă faptul că inovarea 
socială, schimbarea stilului de viață și noile 
concepte, precum leasing ecologic, leasing 
cu produse chimice și partajarea acestora, 
ar trebui susținute de Comisie;

Or. fr

Amendamentul 78
Edit Herczog
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. observă că provocările legate de 
materiile prime reprezintă, de asemenea, o 
șansă de revigorare a bazei industriale 
europene și de sporire a competitivității 
prin intermediul unei strategii de inovare 
industrială ambițioase; constată că, pe 
termen mediu și lung, sporirea eficienței, 
reciclarea și reducerea nivelului de utilizare 
a resurselor vor fi esențiale pentru 
competitivitate, sustenabilitate și siguranța 
aprovizionării; remarcă faptul că inovarea 
socială, schimbarea stilului de viață și noile 
concepte, precum leasing ecologic, leasing 
cu produse chimice și partajarea acestora, 
ar trebui susținute de Comisie;

6. observă că provocările legate de 
materiile prime reprezintă, de asemenea, o 
șansă de revigorare a bazei industriale 
europene și de sporire a competitivității 
prin intermediul unei strategii de inovare 
industrială ambițioase; constată că, pe 
termen mediu și lung, sporirea eficienței, 
reciclarea și reducerea nivelului de utilizare 
a resurselor, precum și aplicarea 
principiului „folosirii îndelungate” vor fi 
esențiale pentru competitivitate, 
sustenabilitate și siguranța aprovizionării; 
remarcă faptul că inovarea socială, 
schimbarea stilului de viață și noile 
concepte, precum leasing ecologic, leasing 
cu produse chimice și partajarea acestora, 
ar trebui susținute de Comisie;

Or. en

Amendamentul 79
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. observă că provocările legate de 
materiile prime reprezintă, de asemenea, o 
șansă de revigorare a bazei industriale 
europene și de sporire a competitivității 
prin intermediul unei strategii de inovare 
industrială ambițioase; constată că, pe 
termen mediu și lung, sporirea eficienței, 
reciclarea și reducerea nivelului de utilizare 
a resurselor vor fi esențiale pentru 
competitivitate, sustenabilitate și siguranța 
aprovizionării; remarcă faptul că inovarea 
socială, schimbarea stilului de viață și noile 
concepte, precum leasing ecologic, leasing 

6. observă că provocările legate de 
materiile prime reprezintă, de asemenea, o 
șansă de revigorare a bazei industriale 
europene, a capacității tehnologice și a 
know-how-ului în domeniul tehnologic și 
de sporire a competitivității prin 
intermediul unei strategii de cercetare și 
inovare industrială ambițioase; constată că, 
pe termen mediu și lung, sporirea 
eficienței, reciclarea și reducerea nivelului 
de utilizare a resurselor vor fi esențiale 
pentru competitivitate, sustenabilitate și 
siguranța aprovizionării; remarcă faptul că 



PE462.749v01-00 40/83 AM\863329RO.doc

RO

cu produse chimice și partajarea acestora, 
ar trebui susținute de Comisie;

inovarea socială, schimbarea stilului de 
viață și noile concepte, precum leasing 
ecologic, leasing cu produse chimice și 
partajarea acestora, ar trebui susținute de 
Comisie;

Or. en

Amendamentul 80
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. observă că provocările legate de 
materiile prime reprezintă, de asemenea, o 
șansă de revigorare a bazei industriale 
europene și de sporire a competitivității 
prin intermediul unei strategii de inovare 
industrială ambițioase; constată că, pe 
termen mediu și lung, sporirea eficienței, 
reciclarea și reducerea nivelului de utilizare 
a resurselor vor fi esențiale pentru 
competitivitate, sustenabilitate și siguranța 
aprovizionării; remarcă faptul că inovarea 
socială, schimbarea stilului de viață și noile 
concepte, precum leasing ecologic, leasing 
cu produse chimice și partajarea acestora, 
ar trebui susținute de Comisie;

6. observă că depășirea provocărilor legate 
de materiile poate contribui, de asemenea, 
la revigorarea bazei industriale europene și 
de sporire a competitivității prin 
intermediul unei strategii de inovare 
industrială ambițioase; constată că, pe 
termen mediu și lung, sporirea eficienței, 
reciclarea și reducerea nivelului de utilizare 
a resurselor vor fi esențiale pentru 
competitivitate, sustenabilitate și siguranța 
aprovizionării; remarcă faptul că inovarea 
socială, schimbarea stilului de viață și noile 
concepte, precum leasing ecologic, leasing 
cu produse chimice și partajarea acestora, 
ar trebui susținute de Comisie;

Or. de

Amendamentul 81
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. observă că provocările legate de 
materiile prime reprezintă, de asemenea, o 

6. observă că provocările legate de 
materiile prime reprezintă, de asemenea, o 
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șansă de revigorare a bazei industriale 
europene și de sporire a competitivității 
prin intermediul unei strategii de inovare 
industrială ambițioase; constată că, pe 
termen mediu și lung, sporirea eficienței, 
reciclarea și reducerea nivelului de utilizare 
a resurselor vor fi esențiale pentru 
competitivitate, sustenabilitate și siguranța 
aprovizionării; remarcă faptul că inovarea 
socială, schimbarea stilului de viață și noile 
concepte, precum leasing ecologic, leasing 
cu produse chimice și partajarea acestora, 
ar trebui susținute de Comisie;

șansă de revigorare a bazei industriale 
europene și de sporire a competitivității 
prin intermediul unei strategii de inovare 
industrială ambițioase; constată că, pe 
termen mediu și lung, sporirea eficienței, 
reutilizarea, reciclarea eficientă din punct 
de vedere energetic și reducerea nivelului 
de utilizare a resurselor vor fi esențiale 
pentru competitivitate, sustenabilitate și 
siguranța aprovizionării; remarcă faptul că 
inovarea socială, schimbarea stilului de 
viață și noile concepte, precum leasing 
ecologic, leasing cu produse chimice și 
partajarea acestora, ar trebui susținute de 
Comisie;

Or. en

Amendamentul 82
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază necesitatea de a crea un 
cadru european de supraveghere a pieței
și de a autoriza corespunzător instituțiile 
noi de control energetic, cu scopul de a 
asigura întreprinderilor și cetățenilor UE 
o funcționare adecvată a piețelor 
energetice și o funcționare competitivă și 
transparentă a pieței interne;

Or. lt

Amendamentul 83
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază faptul că accesul la materii 
prime este fundamental pentru industrie, 
inclusiv pentru IMM-uri, mai ales din 
punctul de vedere al fluctuației 
imprevizibile a prețurilor;

Or. en

Amendamentul 84
Jan Březina

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută planul Comisiei de a lansa o 
inițiativă emblematică privind eficiența 
utilizării resurselor; solicită Comisiei să 
includă un obiectiv privind îmbunătățirea 
anuală a eficienței resurselor cu un 
procent net de 3 % din PIB; invită 
Comisia să elaboreze o metodologie 
sigură de măsurare a eficienței utilizării 
resurselor;

7. salută planul Comisiei de a lansa o 
inițiativă emblematică privind eficiența 
utilizării resurselor;

Or. en

Amendamentul 85
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută planul Comisiei de a lansa o 
inițiativă emblematică privind eficiența 
utilizării resurselor; solicită Comisiei să 
includă un obiectiv privind îmbunătățirea 
anuală a eficienței resurselor cu un 

7. salută planul Comisiei de a lansa o 
inițiativă emblematică privind eficiența 
utilizării resurselor; solicită Comisiei să 
elaboreze o metodologie sigură de 
măsurare a eficienței utilizării resurselor și 
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procent net de 3 % din PIB; invită 
Comisia să elaboreze o metodologie sigură 
de măsurare a eficienței utilizării 
resurselor;

o metodologie pentru potențialul existent 
în vederea îmbunătățirii în continuare în 
cadrul inițiativei emblematice „O Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor”, care permite, de asemenea, 
comparația cu industriile din alte țări, 
astfel încât obiectivele de îmbunătățire a 
eficienței utilizării materiilor prime din 
Europa să poată fi discutate într-un mod 
obiectiv;

Or. en

Amendamentul 86
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută planul Comisiei de a lansa o 
inițiativă emblematică privind eficiența 
utilizării resurselor; solicită Comisiei să 
includă un obiectiv privind îmbunătățirea 
anuală a eficienței resurselor cu un 
procent net de 3 % din PIB; invită 
Comisia să elaboreze o metodologie sigură 
de măsurare a eficienței utilizării 
resurselor;

7. salută planul Comisiei de a lansa o 
inițiativă emblematică privind eficiența 
utilizării resurselor; invită Comisia să 
elaboreze o metodologie sigură de 
măsurare a eficienței utilizării resurselor 
pentru a putea stabili ulterior un obiectiv 
de îmbunătățire anuală a eficienței 
resurselor;

Or. de

Amendamentul 87
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută planul Comisiei de a lansa o 
inițiativă emblematică privind eficiența 
utilizării resurselor; solicită Comisiei să 

7. salută planul Comisiei de a lansa o 
inițiativă emblematică privind eficiența 
utilizării resurselor; invită Comisia să 
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includă un obiectiv privind îmbunătățirea 
anuală a eficienței resurselor cu un 
procent net de 3 % din PIB; invită 
Comisia să elaboreze o metodologie sigură 
de măsurare a eficienței utilizării 
resurselor;

elaboreze o metodologie sigură de 
măsurare a eficienței utilizării resurselor; 
solicită Comisiei să identifice obstacolele 
aflate în calea creșterii productivității 
resurselor (de exemplu obstacolele de 
natură tehnică, costurile etc.);

Or. de

Amendamentul 88
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută planul Comisiei de a lansa o 
inițiativă emblematică privind eficiența 
utilizării resurselor; solicită Comisiei să 
includă un obiectiv privind îmbunătățirea 
anuală a eficienței resurselor cu un procent 
net de 3 % din PIB; invită Comisia să 
elaboreze o metodologie sigură de 
măsurare a eficienței utilizării resurselor;

7. salută planul Comisiei de a lansa o 
inițiativă emblematică privind eficiența 
utilizării resurselor; solicită Comisiei să 
includă un obiectiv privind îmbunătățirea 
anuală a eficienței resurselor cu un procent 
net de 3 % din PIB; invită Comisia să 
elaboreze o metodologie sigură de 
măsurare a eficienței utilizării resurselor,
ținând seama de activitatea Eurostat în 
acest domeniu; invită CE să stabilească 
un obiectiv vizionar pe termen lung, cum 
ar fi atingerea nivelului de utilizare a 
resurselor pe cap de locuitor de 6-10 tone 
până în 2050;

Or. en

Amendamentul 89
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută planul Comisiei de a lansa o 
inițiativă emblematică privind eficiența 

7. subliniază faptul că o creștere 
economică nu trebuie să implice utilizarea 
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utilizării resurselor; solicită Comisiei să 
includă un obiectiv privind îmbunătățirea
anuală a eficienței resurselor cu un procent 
net de 3 % din PIB; invită Comisia să 
elaboreze o metodologie sigură de 
măsurare a eficienței utilizării resurselor;

sporită a resurselor; salută, prin urmare,
planul Comisiei de a lansa o inițiativă 
emblematică privind eficiența utilizării 
resurselor; solicită Comisiei să includă un 
obiectiv privind îmbunătățirea anuală a 
eficienței resurselor cu un procent net de 
3 % din PIB; invită Comisia să elaboreze o 
metodologie sigură de măsurare a eficienței 
utilizării resurselor, luând în considerare 
impactul asupra mediului al resurselor 
utilizate;

Or. en

Amendamentul 90
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută planul Comisiei de a lansa o 
inițiativă emblematică privind eficiența 
utilizării resurselor; solicită Comisiei să 
includă un obiectiv privind îmbunătățirea 
anuală a eficienței resurselor cu un 
procent net de 3 % din PIB; invită 
Comisia să elaboreze o metodologie sigură 
de măsurare a eficienței utilizării 
resurselor;

7. salută planul Comisiei de a lansa o 
inițiativă emblematică privind eficiența 
utilizării resurselor; invită Comisia să 
elaboreze o metodologie sigură de 
măsurare a eficienței utilizării resurselor;

Or. en

Amendamentul 91
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută planul Comisiei de a lansa o 
inițiativă emblematică privind eficiența 

7. salută planul Comisiei de a lansa o
inițiativă emblematică privind eficiența 
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utilizării resurselor; solicită Comisiei să 
includă un obiectiv privind îmbunătățirea 
anuală a eficienței resurselor cu un procent 
net de 3 % din PIB; invită Comisia să 
elaboreze o metodologie sigură de 
măsurare a eficienței utilizării resurselor;

utilizării resurselor; solicită Comisiei să 
includă un obiectiv privind îmbunătățirea 
anuală a eficienței resurselor cu un procent 
net de 3 % din PIB; solicită Comisiei să 
elaboreze o metodologie sigură de 
măsurare a eficienței utilizării resurselor,
utilizând o serie de indicatori pentru a 
determina cantitatea totală de materii 
prime și de apă utilizată, precum și 
suprafața totală de teren și amprenta de 
carbon;

Or. en

Amendamentul 92
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută planul Comisiei de a lansa o 
inițiativă emblematică privind eficiența
utilizării resurselor; solicită Comisiei să 
includă un obiectiv privind îmbunătățirea 
anuală a eficienței resurselor cu un procent 
net de 3 % din PIB; invită Comisia să 
elaboreze o metodologie sigură de 
măsurare a eficienței utilizării resurselor;

7. salută planul Comisiei de a lansa o 
inițiativă emblematică privind eficiența 
utilizării resurselor; solicită Comisiei să 
includă un obiectiv privind îmbunătățirea 
anuală a eficienței resurselor; invită 
Comisia să elaboreze o metodologie sigură 
de măsurare a eficienței utilizării 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 93
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. încurajează diseminarea informațiilor 
privind măsurile din domeniul forestier 
existente în cadrul diferitelor politici 
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comunitare, măsuri care sunt în prezent 
insuficient utilizate, în special cele care 
vizează îmbunătățirea valorii economice a 
pădurilor, cum ar fi replantarea prevăzută 
în programele de dezvoltare rurală, ceea 
ce are drept scop asigurarea unei 
disponibilități mai mari a materiei prime 
lemnoase;

Or. fr

Amendamentul 94
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 7b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. subliniază necesitatea de a iniția o 
campanie de comunicare la nivel 
european pentru a promova resursa 
forestieră și utilizările sale, în toate 
formele, calitățile sale intrinseci, valoarea 
sa simbolică, beneficiul adus mediului, 
mai ales în calitate de consumator de 
carbon și importanța sa pentru activitatea 
din mediul rural;

Or. fr

Amendamentul 95
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 7c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7c. subliniază urgența adoptării la nivel 
european a unui „plan de mobilizare a 
materiei lemnoase”, astfel cum s-a propus 
în concluziile conferinței organizațiilor 
profesionale forestiere din 
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26 septembrie 2008, de la Compiègne, 
Franța; solicită să se promoveze utilizarea 
materiei lemnoase, primul material 
ecologic, în cadrul licitațiilor publice. 
Propune integrarea completă a biomasei, 
în special a materiei lemnoase, în 
politicile de dezvoltare a energiilor 
regenerabile;

Or. fr

Amendamentul 96
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un impozit aplicat 
utilizării resurselor minerale nu 
reprezintă un instrument adecvat, dar 
invită Comisia să analizeze cazul în care 
un impozit aplicat utilizării apei și 
terenurilor ar putea fi benefic;

eliminat

Or. en

Amendamentul 97
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un impozit aplicat utilizării 
resurselor minerale nu reprezintă un 
instrument adecvat, dar invită Comisia să 
analizeze cazul în care un impozit aplicat 
utilizării apei și terenurilor ar putea fi 
benefic;

8. îndeamnă Comisia să solicite un studiu 
privind efectele unui impozit aplicat 
utilizării resurselor minerale, a materiilor 
prime neenergetice, a apei și terenurilor,
în care să se acorde o atenție deosebită 
posibilelor consecințe nepremeditate, cum 
ar fi efectul de bumerang, substituirea 
nesustenabilă, evaziunea sau deplasarea 
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activităților economice în țările care nu 
sunt membre ale UE;

Or. en

Amendamentul 98
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un impozit aplicat utilizării 
resurselor minerale nu reprezintă un 
instrument adecvat, dar invită Comisia să 
analizeze cazul în care un impozit aplicat 
utilizării apei și terenurilor ar putea fi 
benefic;

8. consideră că un impozit aplicat utilizării 
resurselor minerale nu reprezintă un 
instrument adecvat;

Or. de

Amendamentul 99
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un impozit aplicat utilizării 
resurselor minerale nu reprezintă un 
instrument adecvat, dar invită Comisia să 
analizeze cazul în care un impozit aplicat 
utilizării apei și terenurilor ar putea fi 
benefic;

8. consideră că un impozit aplicat utilizării 
resurselor minerale nu reprezintă un 
instrument adecvat;

Or. en

Amendamentul 100
Herbert Reul
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un impozit aplicat utilizării 
resurselor minerale nu reprezintă un 
instrument adecvat, dar invită Comisia să 
analizeze cazul în care un impozit aplicat 
utilizării apei și terenurilor ar putea fi 
benefic;

8. consideră că un impozit aplicat utilizării 
resurselor minerale nu reprezintă un 
instrument adecvat de creștere a eficienței 
resurselor;

Or. de

Amendamentul 101
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un impozit aplicat utilizării 
resurselor minerale nu reprezintă un 
instrument adecvat, dar invită Comisia să 
analizeze cazul în care un impozit aplicat 
utilizării apei și terenurilor ar putea fi 
benefic;

8. consideră că un impozit aplicat utilizării 
resurselor minerale nu reprezintă un 
instrument adecvat;

Or. ro

Amendamentul 102
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un impozit aplicat utilizării 
resurselor minerale nu reprezintă un 
instrument adecvat, dar invită Comisia să 
analizeze cazul în care un impozit aplicat 
utilizării apei și terenurilor ar putea fi 

8. consideră că un impozit aplicat utilizării 
resurselor minerale existente nu reprezintă 
un instrument fiscal adecvat pentru
stimularea dezvoltării obținerii acestor 
resurse, dar invită Comisia să analizeze 
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benefic; cazul în care un impozit aplicat utilizării 
apei uzate, a aerului, precum și a 
terenurilor și a structurilor geologice ar 
putea fi benefic;

Or. pl

Amendamentul 103
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că un impozit aplicat utilizării 
resurselor minerale nu reprezintă un 
instrument adecvat, dar invită Comisia să 
analizeze cazul în care un impozit aplicat 
utilizării apei și terenurilor ar putea fi 
benefic;

8. consideră că un impozit aplicat utilizării 
resurselor minerale nu reprezintă un 
instrument adecvat; invită Comisia să se 
concentreze asupra sporirii eficienței 
utilizării materiilor prime în Europa;

Or. en

Amendamentul 104
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită Comisiei să extindă 
instrumentele de proiectare ecologică la 
materiile prime, să colaboreze cu 
organismele de standardizare, să evalueze 
fezabilitatea unui program inovator („top-
runner programme”) pentru produse în 
ceea ce privește eficiența utilizării 
resurselor, să consolideze serviciile de 
consiliere pe teme legate de eficiența 
utilizării resurselor, în special pentru IMM 
și solicită întreprinderilor să utilizeze 
sistemul de management de mediu și audit 

9. solicită Comisiei să extindă 
instrumentele de proiectare ecologică la 
materiile prime, să colaboreze cu 
organismele de standardizare, să evalueze 
fezabilitatea unui program inovator („top-
runner programme”) pentru produse în 
ceea ce privește eficiența utilizării 
resurselor, să consolideze serviciile de 
consiliere pe teme legate de eficiența 
utilizării resurselor, în special pentru IMM, 
de exemplu prin consolidare unor astfel 
de programe în cadrul Agenției Executive 
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(EMAS); solicită Comisiei și statelor 
membre să profite de achizițiile publice 
pentru a susține produsele eficiente din 
punctul de vedere al resurselor și produsele 
care folosesc materii prime secundare; 
subliniază importanța includerii de date 
privind utilizarea resurselor pe etichetele 
ecologice și în informațiile privind 
produsele pentru a spori autoritatea 
consumatorilor; solicită organismelor 
europene de standardizare să raționalizeze 
problema utilizării eficiente a resurselor în 
stabilirea standardelor;

pentru Competitivitate și Inovare (EACI); 
solicită Comisiei să sprijine, de asemenea, 
întreprinderile mici și mijlocii în acest 
domeniu, printre altele prin lansarea unor 
campanii de sensibilizare, prin 
promovarea schimbului de bune practici 
între statele membre, prin asigurarea 
accesului la cercetarea relevantă în 
cadrul PC7 și al viitoarelor programe de 
cercetare ale UE; solicită întreprinderilor 
să utilizeze fie sistemul de management de 
mediu și audit (EMAS), fie standardele 
ISO; solicită Comisiei și statelor membre 
să profite de achizițiile publice pentru a 
susține produsele eficiente din punctul de 
vedere al resurselor și produsele care 
folosesc materii prime secundare și care 
asigură, de asemenea, o reciclare 
eficientă și transparentă la sfârșitul 
duratei lor de viață; constată că în 
procesul de reciclare contează nu numai 
cantitatea, ci și calitatea; subliniază, prin 
urmare, importanța proiectării de produse 
care să permită reciclarea; subliniază 
importanța includerii de date privind 
utilizarea resurselor pe etichetele ecologice 
și în informațiile privind produsele pentru a 
spori autoritatea consumatorilor; solicită 
organismelor europene de standardizare să 
raționalizeze problema utilizării eficiente a 
resurselor în stabilirea standardelor;

Or. en

Amendamentul 105
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită Comisiei să extindă 
instrumentele de proiectare ecologică la 
materiile prime, să colaboreze cu 
organismele de standardizare, să evalueze 

9. solicită Comisiei să extindă 
instrumentele de proiectare ecologică la 
materiile prime, să colaboreze cu 
organismele de standardizare, să evalueze 
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fezabilitatea unui program inovator („top-
runner programme”) pentru produse în 
ceea ce privește eficiența utilizării 
resurselor, să consolideze serviciile de 
consiliere pe teme legate de eficiența 
utilizării resurselor, în special pentru IMM 
și solicită întreprinderilor să utilizeze 
sistemul de management de mediu și audit 
(EMAS); solicită Comisiei și statelor 
membre să profite de achizițiile publice 
pentru a susține produsele eficiente din 
punctul de vedere al resurselor și produsele 
care folosesc materii prime secundare; 
subliniază importanța includerii de date 
privind utilizarea resurselor pe etichetele 
ecologice și în informațiile privind 
produsele pentru a spori autoritatea 
consumatorilor; solicită organismelor 
europene de standardizare să raționalizeze 
problema utilizării eficiente a resurselor în 
stabilirea standardelor;

fezabilitatea unui program inovator („top-
runner programme”) pentru produse în 
ceea ce privește eficiența utilizării 
resurselor, să consolideze serviciile de 
consiliere pe teme legate de eficiența 
utilizării resurselor, în special pentru IMM 
și solicită întreprinderilor să utilizeze 
sistemul de management de mediu și audit 
(EMAS); solicită Comisiei și statelor 
membre să profite de achizițiile publice 
pentru a susține produsele eficiente din 
punctul de vedere al resurselor și produsele 
care folosesc materii prime secundare; 
subliniază importanța includerii de date 
privind utilizarea resurselor pe etichetele 
ecologice și în informațiile privind 
produsele pentru a spori autoritatea 
consumatorilor; solicită organismelor 
europene de standardizare să raționalizeze 
problema utilizării eficiente a resurselor în 
stabilirea standardelor; insistă asupra 
faptului că trebuie să se lanseze de către 
Comisie un studiu privind ierarhia 
materiilor prime, care să stabilească 
lanțurile de aprovizionare și utilizarea 
materiilor prime în conformitate cu 
valoarea adăugată maximă din punct de 
vedere economic, social și al mediului;

Or. en

Amendamentul 106
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită Comisiei să extindă 
instrumentele de proiectare ecologică la
materiile prime, să colaboreze cu 
organismele de standardizare, să evalueze 
fezabilitatea unui program inovator („top-
runner programme”) pentru produse în 
ceea ce privește eficiența utilizării 

9. solicită Comisiei să evalueze
posibilitatea introducerii de noi 
instrumente de monitorizare a materiilor 
prime folosite în producție, să consolideze 
serviciile de consiliere pe teme legate de 
eficiența utilizării resurselor, în special 
pentru IMM și solicită întreprinderilor să 
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resurselor, să consolideze serviciile de 
consiliere pe teme legate de eficiența 
utilizării resurselor, în special pentru IMM 
și solicită întreprinderilor să utilizeze 
sistemul de management de mediu și audit 
(EMAS); solicită Comisiei și statelor 
membre să profite de achizițiile publice 
pentru a susține produsele eficiente din 
punctul de vedere al resurselor și produsele 
care folosesc materii prime secundare; 
subliniază importanța includerii de date 
privind utilizarea resurselor pe etichetele 
ecologice și în informațiile privind 
produsele pentru a spori autoritatea 
consumatorilor; solicită organismelor 
europene de standardizare să raționalizeze 
problema utilizării eficiente a resurselor în 
stabilirea standardelor;

utilizeze sistemul de management de mediu 
și audit (EMAS); solicită Comisiei și 
statelor membre să profite de achizițiile 
publice pentru a susține produsele eficiente 
din punctul de vedere al resurselor și 
produsele care folosesc materii prime 
secundare; subliniază importanța includerii 
de date privind utilizarea resurselor pe 
etichetele ecologice și în informațiile 
privind produsele pentru a spori autoritatea 
consumatorilor; solicită organismelor 
europene de standardizare să raționalizeze 
problema utilizării eficiente a resurselor în 
stabilirea standardelor;

Or. en

Amendamentul 107
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită Comisiei să extindă 
instrumentele de proiectare ecologică la 
materiile prime, să colaboreze cu 
organismele de standardizare, să evalueze 
fezabilitatea unui program inovator („top-
runner programme”) pentru produse în 
ceea ce privește eficiența utilizării 
resurselor, să consolideze serviciile de 
consiliere pe teme legate de eficiența 
utilizării resurselor, în special pentru IMM 
și solicită întreprinderilor să utilizeze 
sistemul de management de mediu și audit 
(EMAS); solicită Comisiei și statelor 
membre să profite de achizițiile publice 
pentru a susține produsele eficiente din 
punctul de vedere al resurselor și produsele 
care folosesc materii prime secundare; 

9. solicită Comisiei să verifice dacă ar fi 
util să se extindă instrumentele de 
proiectare ecologică la materiile prime, să 
colaboreze cu organismele de 
standardizare, să evalueze fezabilitatea 
unui program inovator („top-runner 
programme”) pentru produse în ceea ce 
privește eficiența utilizării resurselor, să 
consolideze serviciile de consiliere pe teme 
legate de eficiența utilizării resurselor, în 
special pentru IMM și solicită 
întreprinderilor să utilizeze sistemul de 
management de mediu și audit (EMAS); 
solicită Comisiei și statelor membre să 
profite de achizițiile publice pentru a 
susține produsele eficiente din punctul de 
vedere al resurselor și produsele care 
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subliniază importanța includerii de date 
privind utilizarea resurselor pe etichetele 
ecologice și în informațiile privind 
produsele pentru a spori autoritatea 
consumatorilor; solicită organismelor 
europene de standardizare să raționalizeze 
problema utilizării eficiente a resurselor în 
stabilirea standardelor;

folosesc materii prime secundare; 
subliniază importanța includerii de date 
privind utilizarea resurselor pe etichetele 
ecologice și în informațiile privind 
produsele pentru a spori autoritatea 
consumatorilor; solicită organismelor 
europene de standardizare să raționalizeze 
problema utilizării eficiente a resurselor în 
stabilirea standardelor;

Or. de

Amendamentul 108
Francesco De Angelis

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită Comisiei să extindă 
instrumentele de proiectare ecologică la 
materiile prime, să colaboreze cu
organismele de standardizare, să evalueze 
fezabilitatea unui program inovator („top-
runner programme”) pentru produse în 
ceea ce privește eficiența utilizării 
resurselor, să consolideze serviciile de 
consiliere pe teme legate de eficiența 
utilizării resurselor, în special pentru IMM-
uri și solicită întreprinderilor să utilizeze 
sistemul de management de mediu și audit 
(EMAS); solicită Comisiei și statelor 
membre să profite de achizițiile publice 
pentru a susține produsele eficiente din 
punctul de vedere al resurselor și produsele 
care folosesc materii prime secundare; 
subliniază importanța includerii de date 
privind utilizarea resurselor pe etichetele 
ecologice și în informațiile privind 
produsele pentru a spori autoritatea 
consumatorilor; solicită organismelor 
europene de standardizare să raționalizeze 
problema utilizării eficiente a resurselor în 
stabilirea standardelor;

9. solicită Comisiei să extindă 
instrumentele de proiectare ecologică la 
materiile prime, să colaboreze cu 
organismele de standardizare, să evalueze 
fezabilitatea unui program inovator („top-
runner programme”) pentru produse în 
ceea ce privește eficiența utilizării 
resurselor, să consolideze serviciile de 
consiliere pe teme legate de eficiența 
utilizării resurselor, în special pentru
întreprinderi mici și mijlocii, și solicită 
întreprinderilor să utilizeze sistemul de 
management de mediu și audit (EMAS); 
solicită Comisiei și statelor membre să 
profite de achizițiile publice pentru a 
susține produsele eficiente din punctul de 
vedere al resurselor și produsele care 
folosesc materii prime secundare; 
subliniază importanța includerii de date 
privind utilizarea resurselor pe etichetele 
ecologice și în informațiile privind 
produsele pentru a spori autoritatea 
consumatorilor; solicită organismelor 
europene de standardizare să raționalizeze 
problema utilizării eficiente a resurselor în 
stabilirea standardelor;
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Or. it

Amendamentul 109
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită Comisiei să revizuiască modul 
în care Directiva privind proiectarea 
ecologică, Directiva privind vehiculele 
scoase din uz, Directiva privind deșeurile 
de echipamente electrice și electronice și 
Directiva privind deșeurile de baterii ar 
putea fi modificate, astfel încât să se 
stimuleze reciclarea, nu doar în general, 
ci și pentru materiile prime valoroase, 
inclusiv pământurile rare, de exemplu, 
prin stabilirea unor cerințe mai clare cu 
privire la dezmembrare și, în consecință, 
să propună amendamente la aceste acte;

Or. en

Amendamentul 110
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că pământurile rare sunt 
utilizate în producția de monitoare, 
telefoane mobile și alte aparate de uz 
cotidian și că acestea sunt esențiale 
pentru fabricarea magneților permanenți 
folosiți la turbinele eoliene, vehiculele 
electrice, convertoarele catalitice pentru 
autoturisme, circuitele electronice, fibra 
optică și super-conductorii pentru 
temperaturi înalte și deci sunt esențiale 
pentru ca economia UE să devină o 
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economie eco-eficientă;

Or. ro

Amendamentul 111
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. observă contribuția reciclării la 
reducerea gazelor cu efect de seră; solicită 
Comisiei să lanseze o analiză aprofundată a 
fluxului de materii în UE, în special pentru 
a identifica fluxurile de deșeuri;

10. observă contribuția reutilizării și a 
reciclării la reducerea gazelor cu efect de 
seră; solicită Comisiei să lanseze o analiză 
aprofundată a fluxului de materii în UE, în 
special pentru a identifica fluxurile de 
deșeuri; solicită Comisiei să propună o 
foaie de parcurs pentru crearea unei 
agenții pentru punerea în aplicare a 
legislației privind deșeurile și a unui 
organism european specific care să 
efectueze inspecții directe; solicită 
Comisiei să armonizeze legislația și 
standardele privind reciclarea; invită 
asociațiile industriale din statele membre 
să promoveze în mod activ reciclarea în 
rândul membrilor lor și să faciliteze 
cooperarea cu instituțiile de cercetare și 
cu alte sectoare; constată că este 
important ca o creștere a producției să nu 
implice o creștere a cantității de deșeuri;

Or. en

Amendamentul 112
Jan Březina

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. observă contribuția reciclării la 10. observă contribuția pe care o poate 
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reducerea gazelor cu efect de seră; solicită 
Comisiei să lanseze o analiză aprofundată a
fluxului de materii în UE, în special 
pentru a identifica fluxurile de deșeuri;

avea reciclarea la reducerea gazelor cu 
efect de seră; constată că numeroase 
sectoare dispun deja de un cadru 
legislativ cuprinzător care are drept 
consecință o rată ridicată a reciclării; 
prin urmare, solicită Comisiei să lanseze o 
analiză aprofundată a reciclării de la sector
la sector, pentru a evalua dacă se pot lua 
măsuri suplimentare într-un mod rentabil, 
luând în considerare totodată impactul 
asupra mediului; în plus, solicită Comisie 
să asigure o punere în aplicare adecvată a 
legislației existente;

Or. en

Amendamentul 113
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. observă contribuția reciclării la 
reducerea gazelor cu efect de seră; solicită 
Comisiei să lanseze o analiză aprofundată a 
fluxului de materii în UE, în special pentru 
a identifica fluxurile de deșeuri;

10. observă contribuția reciclării și a
reutilizării la reducerea gazelor cu efect de 
seră; solicită Comisiei să lanseze o analiză 
aprofundată a fluxului de materii în UE, cu 
scopul final de a face durabilă utilizarea 
materiilor prime și de a crea o siguranță 
globală a aprovizionării; analiza trebuie 
să fie realizată pe baza analizelor privind 
ciclul de viață al materiilor prime 
(extracție, producție, consum, deșeu); 
baza de cunoștințe va permite industriilor, 
factorilor de decizie și societății în 
ansamblu să avanseze în procesul de 
transformare a societății europene într-
una durabilă;

Or. en

Amendamentul 114
Konrad Szymański
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. observă contribuția reciclării la 
reducerea gazelor cu efect de seră; solicită 
Comisiei să lanseze o analiză aprofundată a 
fluxului de materii în UE, în special 
pentru a identifica fluxurile de deșeuri;

10. observă contribuția pe care o poate 
avea reciclarea la reducerea gazelor cu 
efect de seră; constată că numeroase 
sectoare dispun deja de un cadru 
legislativ cuprinzător care are drept 
consecință o rată ridicată a reciclării; 
prin urmare, solicită Comisiei să lanseze o 
analiză aprofundată a reciclării de la sector 
la sector, pentru a evalua dacă se pot lua 
măsuri suplimentare într-un mod rentabil, 
luând în considerare totodată impactul 
asupra mediului; în plus, solicită Comisie 
să asigure o punere în aplicare adecvată a 
legislației existente;

Or. en

Amendamentul 115
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. observă contribuția reciclării la 
reducerea gazelor cu efect de seră; solicită 
Comisiei să lanseze o analiză aprofundată a 
fluxului de materii în UE, în special 
pentru a identifica fluxurile de deșeuri;

10. observă contribuția reciclării la 
reducerea gazelor cu efect de seră; solicită 
Comisiei să lanseze o analiză aprofundată a 
reciclării de la sector la sector cu scopul 
de maximiza eficiența și durabilitatea 
procesului de recuperare a materiilor 
prime;

Or. en

Amendamentul 116
Jo Leinen
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. observă contribuția reciclării la 
reducerea gazelor cu efect de seră; solicită 
Comisiei să lanseze o analiză aprofundată a 
fluxului de materii în UE, în special pentru 
a identifica fluxurile de deșeuri;

10. observă contribuția reciclării la 
reducerea gazelor cu efect de seră; solicită 
Comisiei să lanseze o analiză aprofundată a 
fluxului de materii în UE, în special pentru 
a identifica fluxurile de deșeuri; solicită 
Comisiei să crească nivelul de reciclare a 
materiilor prime;

Or. en

Amendamentul 117
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. observă contribuția reciclării la 
reducerea gazelor cu efect de seră; solicită 
Comisiei să lanseze o analiză aprofundată a 
fluxului de materii în UE, în special pentru 
a identifica fluxurile de deșeuri;

10. observă contribuția reciclării la 
reducerea gazelor cu efect de seră; solicită 
Comisiei să lanseze o analiză aprofundată a 
fluxului de materii în UE, în special pentru 
a identifica fluxurile prioritare de deșeuri 
care urmează să fie reciclate;

Or. fr

Amendamentul 118
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. deoarece utilizarea materiilor prime 
este o sursă importantă de generare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, este 
esențial ca resursele să fie utilizate mai 



AM\863329RO.doc 61/83 PE462.749v01-00

RO

eficient; solicită Comisiei să consolideze 
cadrul legal pentru economia circulară, 
în care materialele parcurg un ciclu 
închis și nimic nu se pierde;

Or. en

Amendamentul 119
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază necesitatea investițiilor în 
reciclarea materiilor prime și a 
pământurilor rare, întrucât mineritul, 
rafinarea și reciclarea pământurilor rare 
au consecințe grave asupra mediului dacă 
nu sunt gestionate corespunzător;

Or. ro

Amendamentul 120
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. constată importanța creării de sinergii 
industriale privind reciclarea și a sprijinirii 
întreprinderilor în identificarea
modalităților în care energia, deșeurile și 
subprodusele acestora pot servi drept 
resurse pentru altele; solicită Comisiei și 
statelor membre să promoveze abordări 
similare celei adoptate de Regatul Unit în 
cadrul programului său național de 
simbioză industrială;

11. constată importanța creării de sinergii 
industriale privind reciclarea și a sprijinirii 
întreprinderilor în evaluarea modalităților 
în care energia, deșeurile și subprodusele 
acestora pot servi drept resurse pentru 
altele; solicită Comisiei și statelor membre 
să promoveze identificarea bunelor 
practici și diseminarea ulterioară a 
acestora;

Or. en
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Amendamentul 121
Francesco De Angelis

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. constată importanța creării de sinergii 
industriale privind reciclarea și a sprijinirii 
întreprinderilor în identificarea 
modalităților în care energia utilizată, 
deșeurile și subprodusele acestora pot servi 
drept resurse pentru altele; solicită 
Comisiei și statelor membre să promoveze 
abordări similare celei adoptate de Regatul 
Unit în cadrul programului său național de 
simbioză industrială;

11. constată importanța creării de sinergii 
industriale privind reciclarea și a sprijinirii 
întreprinderilor în identificarea 
modalităților în care energia insuficient 
utilizată, deșeurile și subprodusele acestora 
pot servi drept resurse pentru altele; 
solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze abordări similare celei adoptate 
de Regatul Unit în cadrul programului său 
național de simbioză industrială;

Or. it

Amendamentul 122
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. constată importanța creării de sinergii 
industriale privind reciclarea și a sprijinirii 
întreprinderilor în identificarea 
modalităților în care energia, deșeurile și 
subprodusele acestora pot servi drept 
resurse pentru altele; solicită Comisiei și 
statelor membre să promoveze abordări 
similare celei adoptate de Regatul Unit în 
cadrul programului său național de 
simbioză industrială;

11. constată importanța creării de sinergii 
industriale privind reciclarea și a sprijinirii 
întreprinderilor în identificarea 
modalităților în care deșeurile și 
subprodusele acestora pot servi drept 
resurse pentru altele; solicită Comisiei și 
statelor membre să promoveze abordări 
similare celei adoptate de Regatul Unit în 
cadrul programului său național de 
simbioză industrială;

Or. en
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Amendamentul 123
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. încurajează dezvoltarea valorificării 
deșeurilor lemnoase ca sursă de energie 
pentru a reduce dependența de materii 
prime, dar și pentru a modera concurența 
dintre industria tradițională a lemnului 
(fabricare de mobilier, palete etc.) și cea a 
energiei ecologice; într-adevăr, este mai 
bine ca materia lemnoasă să fie utilizată 
pentru generarea de energie atunci când 
ajunge la sfârșitul duratei sale de viață;

Or. fr

Amendamentul 124
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită Comisiei să analizeze dacă 
depozitele de deșeuri închise ar putea fi 
redeschise pentru a recicla posibilele 
deșeuri utilizând cele mai avansate 
tehnologii disponibile; de asemenea, 
solicită Comisiei să examineze deșeurile 
miniere și depozitele de deșeuri 
metalurgice, să finalizeze, până în 2012, o 
bază de date europeană privind depozitele 
de deșeuri miniere și să aplice Directiva 
privind deșeurile miniere, să asigure 
tratarea acestor deșeuri cu cele mai 
avansate tehnologii disponibile și să 
încurajeze gestionarea ciclului de viață a 
clădirilor în vederea asigurării că 
materialele folosite în construcția acestora 
pot fi reciclate;

12. solicită Comisiei să analizeze dacă 
depozitele de deșeuri închise ar putea fi 
redeschise pentru a recicla posibilele 
deșeuri utilizând cele mai avansate 
tehnologii disponibile; aceasta ar conduce 
la creșterea disponibilității materiilor 
prime în Europa și ar crea locuri de 
muncă, care sunt atât de necesare, în 
întreaga Uniune Europeană; de 
asemenea, solicită Comisiei să examineze 
deșeurile miniere și depozitele de deșeuri 
metalurgice, să finalizeze, până în 2012, o 
bază de date europeană privind depozitele 
de deșeuri miniere și să aplice Directiva 
privind deșeurile miniere, să asigure 
tratarea acestor deșeuri cu cele mai 
avansate tehnologii disponibile și să 
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încurajeze gestionarea ciclului de viață a 
clădirilor în vederea asigurării că 
materialele folosite în construcția acestora 
pot fi reciclate;

Or. en

Amendamentul 125
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită Comisiei să analizeze dacă 
depozitele de deșeuri închise ar putea fi 
redeschise pentru a recicla posibilele 
deșeuri utilizând cele mai avansate 
tehnologii disponibile; de asemenea, 
solicită Comisiei să examineze deșeurile 
miniere și depozitele de deșeuri 
metalurgice, să finalizeze, până în 2012, o 
bază de date europeană privind depozitele 
de deșeuri miniere și să aplice Directiva 
privind deșeurile miniere, să asigure 
tratarea acestor deșeuri cu cele mai 
avansate tehnologii disponibile și să 
încurajeze gestionarea ciclului de viață a 
clădirilor în vederea asigurării că 
materialele folosite în construcția acestora 
pot fi reciclate;

12. solicită Comisiei să introducă treptat o 
interdicție generală privind depozitarea 
deșeurilor în Uniunea Europeană, să
analizeze dacă depozitele de deșeuri 
închise ar putea fi redeschise pentru a 
recicla posibilele deșeuri utilizând cele mai 
avansate tehnologii disponibile; de 
asemenea, solicită Comisiei să examineze 
deșeurile miniere și depozitele de deșeuri 
metalurgice, să finalizeze, până în 2012, o 
bază de date europeană privind depozitele 
de deșeuri miniere și să aplice Directiva 
privind deșeurile miniere, să asigure 
tratarea acestor deșeuri cu cele mai 
avansate tehnologii disponibile și să 
încurajeze gestionarea ciclului de viață a 
clădirilor în vederea asigurării că 
materialele folosite în construcția acestora 
pot fi reciclate;

Or. de

Amendamentul 126
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită Comisiei să analizeze dacă 
depozitele de deșeuri închise ar putea fi 
redeschise pentru a recicla posibilele 
deșeuri utilizând cele mai avansate 
tehnologii disponibile; de asemenea, 
solicită Comisiei să examineze deșeurile 
miniere și depozitele de deșeuri 
metalurgice, să finalizeze, până în 2012, o 
bază de date europeană privind depozitele 
de deșeuri miniere și să aplice Directiva 
privind deșeurile miniere, să asigure 
tratarea acestor deșeuri cu cele mai 
avansate tehnologii disponibile și să 
încurajeze gestionarea ciclului de viață a 
clădirilor în vederea asigurării că 
materialele folosite în construcția acestora 
pot fi reciclate;

12. solicită Comisiei să analizeze dacă 
depozitele de deșeuri închise ar putea fi 
redeschise pentru a recicla posibilele 
deșeuri utilizând cele mai avansate 
tehnologii disponibile, efectuând mai întâi 
un studiu de impact independent și o 
analiză costuri-beneficii; de asemenea, 
solicită Comisiei să examineze deșeurile 
miniere și depozitele de deșeuri 
metalurgice, să finalizeze, până în 2012, o 
bază de date europeană privind depozitele 
de deșeuri miniere și să aplice Directiva 
privind deșeurile miniere, să asigure 
tratarea acestor deșeuri cu cele mai 
avansate tehnologii disponibile și să 
încurajeze gestionarea ciclului de viață a 
clădirilor în vederea asigurării că 
materialele folosite în construcția acestora 
pot fi reciclate;

Or. en

Amendamentul 127
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită Comisiei să analizeze dacă 
depozitele de deșeuri închise ar putea fi 
redeschise pentru a recicla posibilele 
deșeuri utilizând cele mai avansate 
tehnologii disponibile; de asemenea, 
solicită Comisiei să examineze deșeurile 
miniere și depozitele de deșeuri 
metalurgice, să finalizeze, până în 2012, o 
bază de date europeană privind depozitele 
de deșeuri miniere și să aplice Directiva 
privind deșeurile miniere, să asigure 
tratarea acestor deșeuri cu cele mai 
avansate tehnologii disponibile și să 

12. solicită Comisiei să analizeze dacă 
depozitele de deșeuri închise ar putea fi 
redeschise pentru a recicla posibilele 
deșeuri utilizând cele mai avansate 
tehnologii disponibile; de asemenea, 
solicită Comisiei să examineze deșeurile 
miniere și depozitele de deșeuri 
metalurgice, să finalizeze, până în 2012, o 
bază de date europeană privind depozitele 
de deșeuri miniere și să aplice Directiva 
privind deșeurile miniere, să asigure 
tratarea acestor deșeuri cu cele mai 
avansate tehnologii disponibile și să 



PE462.749v01-00 66/83 AM\863329RO.doc

RO

încurajeze gestionarea ciclului de viață a 
clădirilor în vederea asigurării că 
materialele folosite în construcția 
acestora pot fi reciclate;

încurajeze gestionarea ciclului de viață a 
clădirilor;

Or. en

Amendamentul 128
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită Comisiei să analizeze dacă 
depozitele de deșeuri închise ar putea fi 
redeschise pentru a recicla posibilele 
deșeuri utilizând cele mai avansate 
tehnologii disponibile; de asemenea, 
solicită Comisiei să examineze deșeurile 
miniere și depozitele de deșeuri 
metalurgice, să finalizeze, până în 2012, o 
bază de date europeană privind depozitele 
de deșeuri miniere și să aplice Directiva 
privind deșeurile miniere, să asigure 
tratarea acestor deșeuri cu cele mai 
avansate tehnologii disponibile și să 
încurajeze gestionarea ciclului de viață a 
clădirilor în vederea asigurării că 
materialele folosite în construcția acestora 
pot fi reciclate;

12. solicită Comisiei să analizeze 
temeinicia redeschiderii depozitelor de 
deșeuri închise pentru a recicla posibilele 
deșeuri utilizând cele mai avansate 
tehnologii disponibile; de asemenea, 
solicită Comisiei să examineze deșeurile 
miniere și depozitele de deșeuri
metalurgice, să finalizeze, până în 2012, o 
bază de date europeană privind depozitele 
de deșeuri miniere și să aplice Directiva 
privind deșeurile miniere, să asigure 
tratarea acestor deșeuri cu cele mai 
avansate tehnologii disponibile și să 
încurajeze gestionarea ciclului de viață a 
clădirilor în vederea asigurării că 
materialele folosite în construcția acestora 
pot fi reciclate;

Or. fr

Amendamentul 129
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. îndeamnă Comisia să analizeze și să 



AM\863329RO.doc 67/83 PE462.749v01-00

RO

promoveze proiecte de extracție urbană a 
deșeurilor deoarece depozitele urbane de 
deșeuri pot fi mult mai bogate decât 
minele de minereuri înainte de extracție și 
o mare parte din materiile prime 
secundare valoroase pot fi extrase, 
reutilizate și reciclate;

Or. en

Amendamentul 130
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 12b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. solicită Comisiei să stimuleze/să 
investească în proiecte care aduc o 
schimbare în societate, care reduc 
utilizarea de materii prime și care 
promovează utilizarea inteligentă și 
reutilizarea materialelor de către 
consumatori;

Or. en

Amendamentul 131
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită Comisiei să evalueze 
modalitatea în care Banca Europeană de 
Investiții (BEI) poate contribui la reducerea 
riscurilor financiare pentru investițiile în 
stații de reciclare care folosesc tehnologii 
de ultimă generație;

14. solicită Comisiei să evalueze 
modalitatea în care Banca Europeană de 
Investiții (BEI) poate contribui la reducerea 
riscurilor financiare pentru investițiile în 
stații de reciclare care folosesc tehnologii 
de ultimă generație, precum și la 
investițiile în inițiativele companiilor care 
colaborează pentru închiderea ciclurilor 
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de viață;

Or. en

Amendamentul 132
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită Comisiei să evalueze 
modalitatea în care Banca Europeană de 
Investiții (BEI) poate contribui la reducerea 
riscurilor financiare pentru investițiile în 
stații de reciclare care folosesc tehnologii 
de ultimă generație;

14. solicită Comisiei să evalueze 
modalitatea în care Banca Europeană de 
Investiții (BEI) poate contribui la 
garantarea eficienței și a durabilității 
noilor proiecte și la reducerea riscurilor 
financiare pentru investițiile în stații de 
reciclare care folosesc tehnologii de ultimă 
generație;

Or. en

Amendamentul 133
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită Comisiei să elaboreze pachete 
de stimulente economice pentru reciclarea 
materiilor prime chimice, atât de 
costisitoare în prezent, inclusiv a 
pământurilor rare, în vederea analizării 
modalității în care piețele pentru materii 
reciclate pot fi susținute, printre altele, 
prin certificate ecologice pentru materii 
reciclate, cerințe de proiectare ecologică 
și stimulente fiscale, precum și în vederea
asigurării că politica de coeziune și 
bugetele sunt, de asemenea, folosite la 
maximum pentru a promova eficiența 

15. solicită Comisiei să elaboreze pachete 
de stimulente economice pentru reciclarea 
materiilor prime chimice, atât de 
costisitoare în prezent, inclusiv a 
pământurilor rare, în vederea asigurării că 
politica de coeziune și bugetele sunt, de 
asemenea, folosite la maximum pentru a 
promova eficiența utilizării resurselor și 
reciclarea
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utilizării resurselor și reciclarea;

Or. de

Amendamentul 134
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită Comisiei să elaboreze pachete 
de stimulente economice pentru reciclarea 
materiilor prime chimice, atât de 
costisitoare în prezent, inclusiv a 
pământurilor rare, în vederea analizării 
modalității în care piețele pentru materii 
reciclate pot fi susținute, printre altele, 
prin certificate ecologice pentru materii 
reciclate, cerințe de proiectare ecologică și 
stimulente fiscale, precum și în vederea 
asigurării că politica de coeziune și 
bugetele sunt, de asemenea, folosite la 
maximum pentru a promova eficiența 
utilizării resurselor și reciclarea;

15. solicită Comisiei să elaboreze pachete 
de stimulente economice pentru reciclarea 
materiilor prime chimice, atât de 
costisitoare în prezent, inclusiv a 
pământurilor rare, în vederea analizării 
modalității în care piețele pentru materii 
reciclate pot fi susținute eventual, după 
efectuarea unei studiu de impact 
aprofundat, prin certificate ecologice 
pentru materii reciclate, cerințe de 
proiectare ecologică și stimulente fiscale, 
precum și în vederea asigurării că politica 
de coeziune și bugetele sunt, de asemenea, 
folosite la maximum pentru a promova 
eficiența utilizării resurselor și reciclarea;

Or. fr

Amendamentul 135
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită Comisiei să elaboreze pachete
de stimulente economice pentru reciclarea
materiilor prime chimice, atât de 
costisitoare în prezent, inclusiv a 
pământurilor rare, în vederea analizării 

15. solicită Comisiei să prezinte un studiu 
privind pachetele de stimulente economice
disponibile și eficiente pentru reciclare în 
vederea analizării modalității în care 
piețele pentru materii reciclate pot fi 
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modalității în care piețele pentru materii 
reciclate pot fi susținute, printre altele, prin 
certificate ecologice pentru materii 
reciclate, cerințe de proiectare ecologică și 
stimulente fiscale, precum și în vederea 
asigurării că politica de coeziune și 
bugetele sunt, de asemenea, folosite la 
maximum pentru a promova eficiența 
utilizării resurselor și reciclarea;

susținute, printre altele, prin certificate 
ecologice pentru materii reciclate, cerințe 
de proiectare ecologică, precum și în 
vederea asigurării că politica de coeziune și 
bugetele sunt, de asemenea, folosite la 
maximum pentru a promova eficiența 
utilizării resurselor și reciclarea;

Or. en

Amendamentul 136
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită Comisiei să elaboreze pachete 
de stimulente economice pentru reciclarea 
materiilor prime chimice, atât de 
costisitoare în prezent, inclusiv a 
pământurilor rare, în vederea analizării 
modalității în care piețele pentru materii 
reciclate pot fi susținute, printre altele, prin 
certificate ecologice pentru materii 
reciclate, cerințe de proiectare ecologică și 
stimulente fiscale, precum și în vederea 
asigurării că politica de coeziune și 
bugetele sunt, de asemenea, folosite la 
maximum pentru a promova eficiența 
utilizării resurselor și reciclarea;

15. solicită Comisiei să elaboreze pachete 
de stimulente economice pentru reciclare
în vederea analizării modalității în care 
piețele pentru materii reciclate pot fi 
susținute, printre altele, prin certificate 
ecologice pentru materii reciclate, cerințe 
de proiectare ecologică, precum și în 
vederea asigurării că politica de coeziune și 
bugetele sunt, de asemenea, folosite la 
maximum pentru a promova eficiența 
utilizării resurselor și reciclarea;

Or. en

Amendamentul 137
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită Comisiei să elaboreze pachete 
de stimulente economice pentru reciclarea 
materiilor prime chimice, atât de 
costisitoare în prezent, inclusiv a 
pământurilor rare, în vederea analizării 
modalității în care piețele pentru materii 
reciclate pot fi susținute, printre altele, prin 
certificate ecologice pentru materii 
reciclate, cerințe de proiectare ecologică și 
stimulente fiscale, precum și în vederea 
asigurării că politica de coeziune și 
bugetele sunt, de asemenea, folosite la 
maximum pentru a promova eficiența 
utilizării resurselor și reciclarea;

15. solicită Comisiei să elaboreze pachete 
de stimulente economice pentru reciclare
în vederea analizării modalității în care 
piețele pentru materii reciclate pot fi 
susținute, printre altele, prin certificate 
ecologice pentru materii reciclate, cerințe 
de proiectare ecologică, precum și în 
vederea asigurării că politica de coeziune și 
bugetele sunt, de asemenea, folosite la 
maximum pentru a promova eficiența 
utilizării resurselor și reciclarea;

Or. en

Amendamentul 138
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită Comisiei să elaboreze pachete 
de stimulente economice pentru reciclarea 
materiilor prime chimice, atât de 
costisitoare în prezent, inclusiv a 
pământurilor rare, în vederea analizării 
modalității în care piețele pentru materii 
reciclate pot fi susținute, printre altele, prin 
certificate ecologice pentru materii 
reciclate, cerințe de proiectare ecologică și 
stimulente fiscale, precum și în vederea 
asigurării că politica de coeziune și 
bugetele sunt, de asemenea, folosite la 
maximum pentru a promova eficiența 
utilizării resurselor și reciclarea;

15. solicită Comisiei să elaboreze pachete 
de stimulente economice pentru reciclarea 
materiilor prime chimice, atât de 
costisitoare în prezent, inclusiv a 
pământurilor rare, în vederea analizării 
modalității în care piețele pentru materii 
reciclate pot fi susținute, printre altele, prin 
certificate ecologice pentru materii 
reciclate, precum și în vederea asigurării că 
politica de coeziune și bugetele sunt, de 
asemenea, folosite la maximum pentru a 
promova eficiența utilizării resurselor și 
reciclarea;

Or. en
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Amendamentul 139
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită Comisiei să elaboreze pachete 
de stimulente economice pentru reciclarea 
materiilor prime chimice, atât de 
costisitoare în prezent, inclusiv a 
pământurilor rare, în vederea analizării 
modalității în care piețele pentru materii 
reciclate pot fi susținute, printre altele,
prin certificate ecologice pentru materii 
reciclate, cerințe de proiectare ecologică și 
stimulente fiscale, precum și în vederea 
asigurării că politica de coeziune și 
bugetele sunt, de asemenea, folosite la 
maximum pentru a promova eficiența 
utilizării resurselor și reciclarea;

15. solicită Comisiei să elaboreze pachete 
de stimulente economice pentru reciclarea 
materiilor prime chimice, atât de 
costisitoare în prezent, inclusiv a 
pământurilor rare, în vederea analizării 
modalității în care piețele pentru materii 
reciclate pot fi susținute prin certificate de 
voluntariat pentru materii reciclate, cerințe 
de proiectare ecologică și stimulente 
fiscale, precum și în vederea asigurării că 
politica de coeziune și bugetele sunt, de 
asemenea, folosite la maximum pentru a 
promova eficiența utilizării resurselor și 
reciclarea;

Or. en

Amendamentul 140
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită Comisiei să elaboreze pachete 
de stimulente economice pentru reciclarea 
materiilor prime chimice, atât de 
costisitoare în prezent, inclusiv a 
pământurilor rare, în vederea analizării 
modalității în care piețele pentru materii 
reciclate pot fi susținute, printre altele, prin 
certificate ecologice pentru materii 
reciclate, cerințe de proiectare ecologică și 
stimulente fiscale, precum și în vederea 
asigurării că politica de coeziune și 
bugetele sunt, de asemenea, folosite la 
maximum pentru a promova eficiența 

15. solicită Comisiei să elaboreze obiective 
și pachete de stimulente economice pentru 
reciclarea materiilor prime chimice, atât de 
costisitoare în prezent, inclusiv a 
pământurilor rare, în vederea analizării 
modalității în care piețele pentru materii 
reciclate pot fi susținute, printre altele, prin 
certificate ecologice pentru materii 
reciclate, cerințe de proiectare ecologică și 
stimulente fiscale, precum și în vederea 
asigurării că politica de coeziune și 
bugetele sunt, de asemenea, folosite la 
maximum pentru a promova eficiența 
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utilizării resurselor și reciclarea; utilizării resurselor și reciclarea;

Or. en

Amendamentul 141
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază nevoia combaterii 
transportului ilegal de deșeuri și a stabilirii 
unui sistem global de certificare pentru 
facilitățile de reciclare; constată importanța 
cooperării dintre funcționarii vamali 
naționali; solicită Comisiei să analizeze 
necesitatea unui mecanism colectiv de 
informare a autorităților cu privire la 
fluxurile de transporturi ilegale; solicită 
Comisiei să analizeze fluxurile ilegale de 
deșeuri; solicită Comisiei să promoveze o 
distincție eficientă în declarațiile vamale 
între mărfurile noi și cele uzate, abordând 
acest aspect în Dispozițiile de punere în 
aplicare a Codului Vamal Comunitar 
modernizat;

16. subliniază nevoia combaterii 
transportului ilegal de deșeuri prin 
îmbunătățirea legislației și consolidarea 
punerii în aplicare și solicită statelor 
membre să acorde atenție urgent acestei 
sarcini; subliniază necesitatea stabilirii 
unui sistem global de certificare pentru 
facilitățile de reciclare; constată importanța 
cooperării dintre funcționarii vamali 
naționali; solicită Comisiei să analizeze 
necesitatea unui mecanism colectiv de 
informare a autorităților cu privire la 
fluxurile de transporturi ilegale; solicită 
Comisiei să analizeze fluxurile ilegale de 
deșeuri și să raporteze în mod regulat cu 
privire la progresele înregistrate în 
combaterea exportului ilegal de deșeuri; 
solicită Comisiei să promoveze o distincție 
eficientă în declarațiile vamale între 
mărfurile noi și cele uzate, abordând acest 
aspect în Dispozițiile de punere în aplicare 
a Codului Vamal Comunitar modernizat;

Or. en

Amendamentul 142
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 16
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază nevoia combaterii 
transportului ilegal de deșeuri și a stabilirii 
unui sistem global de certificare pentru 
facilitățile de reciclare; constată importanța 
cooperării dintre funcționarii vamali 
naționali; solicită Comisiei să analizeze 
necesitatea unui mecanism colectiv de 
informare a autorităților cu privire la 
fluxurile de transporturi ilegale; solicită 
Comisiei să analizeze fluxurile ilegale de 
deșeuri; solicită Comisiei să promoveze o 
distincție eficientă în declarațiile vamale 
între mărfurile noi și cele uzate, abordând 
acest aspect în Dispozițiile de punere în 
aplicare a Codului Vamal Comunitar 
modernizat;

16. subliniază nevoia combaterii 
transportului ilegal de deșeuri electronice 
incluse în Directiva DEEE (2002/96) și a 
stabilirii unui sistem global de certificare 
pentru facilitățile de reciclare; constată 
importanța cooperării dintre funcționarii 
vamali naționali; solicită Comisiei să 
analizeze necesitatea unui mecanism 
colectiv de informare a autorităților cu 
privire la fluxurile de transporturi ilegale; 
solicită Comisiei să analizeze fluxurile 
ilegale de deșeuri; solicită Comisiei să 
promoveze o distincție eficientă în 
declarațiile vamale între mărfurile noi și 
cele uzate, abordând acest aspect în 
Dispozițiile de punere în aplicare a Codului 
Vamal Comunitar modernizat;

Or. en

Amendamentul 143
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază nevoia combaterii 
transportului ilegal de deșeuri și a stabilirii 
unui sistem global de certificare pentru 
facilitățile de reciclare; constată importanța 
cooperării dintre funcționarii vamali 
naționali; solicită Comisiei să analizeze 
necesitatea unui mecanism colectiv de 
informare a autorităților cu privire la 
fluxurile de transporturi ilegale; solicită 
Comisiei să analizeze fluxurile ilegale de 
deșeuri; solicită Comisiei să promoveze o 
distincție eficientă în declarațiile vamale 
între mărfurile noi și cele uzate, abordând 
acest aspect în Dispozițiile de punere în 
aplicare a Codului Vamal Comunitar 

16. subliniază nevoia combaterii 
transportului ilegal de deșeuri electronice 
incluse în Directiva DEEE (2002/96) și a 
stabilirii unui sistem global de certificare 
pentru facilitățile de reciclare; constată 
importanța cooperării dintre funcționarii 
vamali naționali; solicită Comisiei să 
analizeze necesitatea unui mecanism 
colectiv de informare a autorităților cu 
privire la fluxurile de transporturi ilegale; 
solicită Comisiei să analizeze fluxurile 
ilegale de deșeuri; solicită Comisiei să 
promoveze o distincție eficientă în 
declarațiile vamale între mărfurile noi și 
cele uzate, abordând acest aspect în 
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modernizat; Dispozițiile de punere în aplicare a Codului 
Vamal Comunitar modernizat;

Or. en

Amendamentul 144
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită Comisiei să țină seama de 
observațiile critice din partea unor state 
membre cu privire la Regulamentul 
Consiliului de stabilire a criteriilor de 
determinare a condițiilor în care anumite 
tipuri de deșeuri metalice nu mai 
constituie deșeuri în temeiul Directivei 
2008/98/CE și solicită Comisiei să 
consolideze cerințele privind calitatea 
produselor și să îmbunătățească 
posibilitățile de verificare și de asigurare 
că deșeurile metalice au calitatea 
necesară;

Or. en

Amendamentul 145
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită Comisiei să identifice 
prioritățile și să aloce bugete pentru 
cercetare în materie de reciclare pe 
parcursul ciclului de viață, substituire și 
eficiență în utilizarea resurselor, folosind 
fondurile aferente PC7 și PC8, în special 
pentru materiile prime chimice, cum ar fi 

17. solicită Comisiei să identifice 
prioritățile și să aloce bugete pentru 
cercetare în materie de reciclare pe 
parcursul ciclului de viață (utilizare 
resurselor în manieră circulară), 
substituire și eficiență în utilizarea 
resurselor, folosind fondurile aferente PC7 
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pământurile rare; insistă asupra importanței 
Parteneriatului european pentru inovare în 
domeniul materiilor prime; solicită 
Comisiei să lanseze un astfel de parteneriat 
în anul 2011;

și pe cele ulterioare; trebuie să se acorde 
atenție diferitelor strategii de reciclare 
pentru majoritatea metalelor și în special 
pentru materiile prime chimice, cum ar fi 
pământurile rare; solicită Comisiei să 
combine finanțarea cercetării în domeniul 
materiilor prime chimice, cum ar fi 
pământurile rare, cu obiective clare, cum 
ar fi obiectivul japonez de reducere a 
consumului de pământuri rare cu o 
treime; invită Comisia să integreze 
experiența din țările terțe care au atins 
deja un nivel ridicat de recuperare, cum 
ar fi Norvegia, unde aproximativ 80 % din 
deșeurile electronice sunt recuperate, și să 
stabilească propriile sale obiective 
adecvate de recuperare; subliniază 
importanța parteneriatelor public-privat 
în acest domeniu implicând industria, 
mediul academic și guvernul astfel cum a 
fost exemplificat de Institutul de 
Materiale de Inovare (M2i); recunoaște 
beneficiile mari pe care astfel de instituții 
le oferă, de asemenea, IMM-urilor; insistă 
asupra importanței Parteneriatului 
european pentru inovare în domeniul 
materiilor prime; solicită Comisiei să 
lanseze un astfel de parteneriat în 
anul 2011;

Or. en

Amendamentul 146
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită Comisiei să identifice 
prioritățile și să aloce bugete pentru 
cercetare în materie de reciclare pe 
parcursul ciclului de viață, substituire și 
eficiență în utilizarea resurselor, folosind
fondurile aferente PC7 și PC8, în special 

17. subliniază necesitatea de a simplifica 
administrarea bugetelor limitate pentru 
fondurile UE și pentru cercetare; 
subliniază că numărul tot mai mare de 
priorități politice în acest domeniu sunt 
contraproductive pentru obiectivele 
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pentru materiile prime chimice, cum ar fi 
pământurile rare; insistă asupra 
importanței Parteneriatului european 
pentru inovare în domeniul materiilor 
prime; solicită Comisiei să lanseze un 
astfel de parteneriat în anul 2011;

principale ale UE;

Or. en

Amendamentul 147
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită Comisiei să identifice 
prioritățile și să aloce bugete pentru 
cercetare în materie de reciclare pe 
parcursul ciclului de viață, substituire și 
eficiență în utilizarea resurselor, folosind 
fondurile aferente PC7 și PC8, în special 
pentru materiile prime chimice, cum ar fi 
pământurile rare; insistă asupra 
importanței Parteneriatului european pentru 
inovare în domeniul materiilor prime;
solicită Comisiei să lanseze un astfel de 
parteneriat în anul 2011;

17. solicită Comisiei să identifice 
prioritățile și să aloce bugete pentru 
cercetare în materie de durata totală a 
vieții unui produs și a reciclării, 
substituire a materialelor, precum și 
eficiență în utilizarea resurselor 
disponibile, folosind mijloacele financiare 
aferente PC; insistă asupra importanței 
Parteneriatului european pentru inovare în
raport cu resursele strategice;

Or. pl

Amendamentul 148
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită Comisiei să identifice 
prioritățile și să aloce bugete pentru 
cercetare în materie de reciclare pe 
parcursul ciclului de viață, substituire și 

17. solicită Comisiei să identifice 
prioritățile și să aloce bugete pentru 
cercetare în materie de reciclare pe 
parcursul ciclului de viață, substituire și 
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eficiență în utilizarea resurselor, folosind 
fondurile aferente PC7 și PC8, în special 
pentru materiile prime chimice, cum ar fi 
pământurile rare; insistă asupra importanței 
Parteneriatului european pentru inovare în 
domeniul materiilor prime; solicită 
Comisiei să lanseze un astfel de parteneriat 
în anul 2011;

eficiență în utilizarea resurselor, folosind 
fondurile aferente PC7 și PC8, în special 
pentru materiile prime chimice, cum ar fi 
pământurile rare; solicită Comisiei să 
abordeze în cadrul programelor de 
cercetare provocările existente în materie 
de reciclare și obiectivul de creștere în 
continuare a eficienței utilizării 
resurselor; insistă asupra importanței 
Parteneriatului european pentru inovare în 
domeniul materiilor prime; solicită 
Comisiei să lanseze un astfel de parteneriat 
în anul 2011;

Or. en

Amendamentul 149
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită Comisiei să identifice 
prioritățile și să aloce bugete pentru 
cercetare în materie de reciclare pe 
parcursul ciclului de viață, substituire și 
eficiență în utilizarea resurselor, folosind 
fondurile aferente PC7 și PC8, în special 
pentru materiile prime chimice, cum ar fi 
pământurile rare; insistă asupra 
importanței Parteneriatului european pentru 
inovare în domeniul materiilor prime; 
solicită Comisiei să lanseze un astfel de 
parteneriat în anul 2011;

17. solicită Comisiei să identifice 
prioritățile și să aloce bugete pentru 
cercetare în materie de reciclare pe 
parcursul ciclului de viață, substituire și 
eficiență în utilizarea resurselor, folosind 
fondurile aferente PC7 și PC8; insistă 
asupra importanței Parteneriatului 
european pentru inovare în domeniul 
materiilor prime; solicită Comisiei să 
lanseze un astfel de parteneriat în 
anul 2011;

Or. en

Amendamentul 150
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită Comisiei să identifice 
prioritățile și să aloce bugete pentru 
cercetare în materie de reciclare pe
parcursul ciclului de viață, substituire și 
eficiență în utilizarea resurselor, folosind 
fondurile aferente PC7 și PC8, în special 
pentru materiile prime chimice, cum ar fi 
pământurile rare; insistă asupra importanței 
Parteneriatului european pentru inovare în 
domeniul materiilor prime; solicită 
Comisiei să lanseze un astfel de parteneriat 
în anul 2011;

17. solicită Comisiei să identifice 
prioritățile și să aloce bugete pentru 
cercetare în materie de metode de 
producție durabilă și de reciclare pe 
parcursul ciclului de viață, substituire și 
eficiență în utilizarea resurselor, folosind 
fondurile aferente PC7 și PC8, în special 
pentru materiile prime chimice, cum ar fi 
pământurile rare; insistă asupra importanței 
Parteneriatului european pentru inovare în 
domeniul materiilor prime; solicită 
Comisiei să lanseze un astfel de parteneriat 
în anul 2011;

Or. en

Amendamentul 151
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită Comisiei să identifice 
prioritățile și să aloce bugete pentru 
cercetare în materie de reciclare pe 
parcursul ciclului de viață, substituire și 
eficiență în utilizarea resurselor, folosind 
fondurile aferente PC7 și PC8, în special 
pentru materiile prime chimice, cum ar fi 
pământurile rare; insistă asupra importanței 
Parteneriatului european pentru inovare în 
domeniul materiilor prime; solicită 
Comisiei să lanseze un astfel de parteneriat 
în anul 2011;

17. solicită Comisiei să identifice 
prioritățile și să aloce bugete pentru 
cercetare și inovare în materie de reciclare
durabilă pe parcursul ciclului de viață, 
substituire și eficiență în utilizarea 
resurselor, folosind fondurile aferente PC7 
și PC8, în special pentru materiile prime 
chimice, cum ar fi pământurile rare; insistă 
asupra importanței Parteneriatului 
european pentru inovare în domeniul 
materiilor prime; solicită Comisiei să 
lanseze un astfel de parteneriat în 
anul 2011;

Or. en
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Amendamentul 152
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. solicită Comisiei să creeze principiul 
„utilizării îndelungate” și să îl aplice în 
legislația UE în ansamblu; acest principiu 
se va baza pe doi piloni: 1. o campanie de 
informare care să schimbe obiceiurile 
consumatorilor pentru ca aceștia să ia 
decizii responsabile atunci când 
achiziționează bunuri și pentru a folosi 
respectivele bunuri o perioadă mai lungă 
de timp; 2. obligarea industriei să se axeze 
pe calitate în procesul de producție și 
dezvoltare de produse; prin urmare, 
solicită Comisiei și statelor membre să 
prelungească cu cel puțin 30 % termenele 
obligatorii de garanție pentru bunurile de 
folosință îndelungată;

Or. en

Amendamentul 153
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. regretă faptul că substituirea nu este 
inclusă în comunicare; prin urmare, solicită 
Comisiei să își intensifice activitatea în 
acest domeniu, vizând în special 
pământurile rare, prin stimularea 
finanțării pentru cercetare;

18. regretă faptul că substituirea nu este 
inclusă în comunicare; reamintește faptul 
că, pe termen mediu, substituirea 
materiilor prime esențiale este o soluție 
eficientă pentru aprovizionare și pentru 
combaterea riscurilor de mediu și, prin 
urmare, trebuie să constituie obiectivul 
principal al unor eforturi suplimentare de 
cercetare; prin urmare, solicită Comisiei să 
își intensifice activitatea în acest domeniu, 
vizând în special pământurile rare, oferind 
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o finanțare adecvată, în special în 
următorul program-cadru;

Or. en

Amendamentul 154
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. regretă faptul că substituirea nu este 
inclusă în comunicare; prin urmare, 
solicită Comisiei să își intensifice 
activitatea în acest domeniu, vizând în 
special pământurile rare, prin stimularea 
finanțării pentru cercetare;

18. consideră că substituirea pământurilor 
rare are o importanță mult mai mare 
decât cea subliniată în comunicare; prin 
urmare, solicită Comisiei să își intensifice 
activitatea în acest domeniu prin stimularea 
finanțării pentru cercetare și prin 
încurajarea statelor membre să își 
stabilească propriile obiective de 
substituire; solicită Comisiei să utilizeze 
pe deplin capacitățile pământurilor rare 
existente în cadrul UE;

Or. en

Amendamentul 155
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. regretă faptul că substituirea nu este 
inclusă în comunicare; prin urmare, solicită 
Comisiei să își intensifice activitatea în 
acest domeniu, vizând în special 
pământurile rare, prin stimularea finanțării 
pentru cercetare;

18. regretă faptul că substituirea nu este 
inclusă în comunicare; reamintește faptul 
că substituirea materiilor prime esențiale 
este o alternativă eficientă pentru 
aprovizionare și combaterea riscurilor de 
mediu; prin urmare, solicită Comisiei să își 
intensifice activitatea în acest domeniu, 
vizând în special pământurile rare, prin 
stimularea finanțării pentru cercetare și 
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inovare și prin sprijinirea centralelor de 
demonstrare;

Or. en

Amendamentul 156
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. regretă faptul că substituirea nu este 
inclusă în comunicare; prin urmare, solicită 
Comisiei să își intensifice activitatea în 
acest domeniu, vizând în special 
pământurile rare, prin stimularea finanțării 
pentru cercetare;

18. regretă faptul că substituirea nu este 
inclusă în comunicare; reamintește faptul 
că substituirea pe termen mediu a 
materiilor prime esențiale este o soluție 
eficientă pentru aprovizionare și pentru 
combaterea riscurilor de mediu; prin 
urmare, solicită Comisiei să își intensifice 
activitatea în acest domeniu, vizând în 
special pământurile rare, prin stimularea 
finanțării pentru cercetare;

Or. en

Amendamentul 157
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. regretă faptul că substituirea nu este
inclusă în comunicare; prin urmare, 
solicită Comisiei să își intensifice 
activitatea în acest domeniu, vizând în 
special pământurile rare, prin stimularea 
finanțării pentru cercetare;

18. regretă faptul că substituirea și 
reutilizarea nu sunt incluse în comunicare; 
prin urmare, solicită Comisiei să își 
intensifice activitatea în acest domeniu, 
vizând în special pământurile rare, prin 
stimularea finanțării pentru cercetare;

Or. en
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Amendamentul 158
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. invită administrațiile publice 
competente (naționale, regionale și locale) 
să aplice proceduri administrative clare, 
eficiente, coordonate și suple în vederea 
acordării autorizațiilor de exploatare a 
resurselor miniere; solicită Comisiei să 
examineze posibilitatea de a modifica 
legislația UE în vigoare, pentru a limita 
termenele procedurilor care preced 
acordarea unei autorizații;

Or. es


