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Amendamentul 159
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. salută cooperarea dintre institutele 
naționale de studii geologice și publicarea 
unui anuar european privind materiile 
prime; subliniază faptul că datele privind 
resursele secundare și activitățile de 
recuperare a materiilor utile din deșeurile 
din zone urbane ar trebui incluse; solicită 
Comisiei să evalueze necesitatea creării 
unui Serviciu geologic al UE care să 
reunească activitatea institutelor naționale 
și să colaboreze cu partenerii de la nivel 
internațional; sprijină activitatea Comisiei 
cu privire la îmbunătățirea bazei de 
informații geologice a UE; solicită 
Comisiei să publice o hartă a resurselor 
Uniunii;

19. salută cooperarea dintre institutele 
naționale de studii geologice și publicarea 
unui anuar european privind materiile 
prime; subliniază faptul că datele privind 
resursele secundare și activitățile de 
recuperare a materiilor utile din deșeurile 
din zone urbane ar trebui incluse; solicită 
Comisiei să evalueze necesitatea creării 
unui Serviciu geologic al UE care să 
reunească activitatea institutelor naționale 
și să colaboreze cu partenerii de la nivel 
internațional; subliniază necesitatea unei 
cooperări mai strânse între serviciile 
geologice naționale și încurajează 
utilizarea de standarde și practici comune 
care ar facilita schimbul și valorificarea 
informațiilor geologice disponibile; 
sprijină activitatea Comisiei cu privire la 
îmbunătățirea bazei de informații geologice 
a UE; solicită Comisiei să publice o hartă 
digitală a resurselor Uniunii;

Or. en

Amendamentul 160
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. salută cooperarea dintre institutele 
naționale de studii geologice și publicarea 
unui anuar european privind materiile 
prime; subliniază faptul că datele privind 

19. salută cooperarea dintre institutele 
naționale de studii geologice și publicarea 
unui anuar european privind materiile 
prime; subliniază faptul că datele privind 
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resursele secundare și activitățile de 
recuperare a materiilor utile din deșeurile 
din zone urbane ar trebui incluse; solicită 
Comisiei să evalueze necesitatea creării
unui Serviciu geologic al UE care să 
reunească activitatea institutelor naționale 
și să colaboreze cu partenerii de la nivel 
internațional; sprijină activitatea Comisiei 
cu privire la îmbunătățirea bazei de 
informații geologice a UE; solicită 
Comisiei să publice o hartă a resurselor 
Uniunii;

resursele secundare și activitățile de 
recuperare a materiilor utile din deșeurile 
din zone urbane ar trebui incluse; solicită 
Comisiei să evalueze crearea unui Institut 
pentru materiile prime al UE, cu un
serviciu geologic care să reunească 
activitatea institutelor naționale și să 
colaboreze cu partenerii de la nivel 
internațional cu scopul de a oferi o analiză 
transparentă a resurselor de materii 
prime; sprijină activitatea Comisiei cu 
privire la îmbunătățirea bazei de informații 
geologice a UE; solicită Comisiei să 
publice o hartă a resurselor Uniunii;

Or. en

Amendamentul 161
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. salută cooperarea dintre institutele 
naționale de studii geologice și publicarea 
unui anuar european privind materiile 
prime; subliniază faptul că datele privind 
resursele secundare și activitățile de 
recuperare a materiilor utile din deșeurile 
din zone urbane ar trebui incluse; solicită 
Comisiei să evalueze necesitatea creării 
unui Serviciu geologic al UE care să 
reunească activitatea institutelor naționale 
și să colaboreze cu partenerii de la nivel 
internațional; sprijină activitatea Comisiei 
cu privire la îmbunătățirea bazei de 
informații geologice a UE; solicită 
Comisiei să publice o hartă a resurselor 
Uniunii;

19. salută cooperarea dintre institutele 
naționale de studii geologice și publicarea 
unui anuar european privind materiile 
prime; subliniază faptul că datele privind 
resursele secundare și activitățile de 
recuperare a materiilor utile din deșeurile 
din zone urbane ar trebui incluse; solicită 
Comisiei să evalueze necesitatea creării 
unui Serviciu geologic al UE care să 
reunească activitatea institutelor naționale 
și să colaboreze cu partenerii de la nivel 
internațional; sprijină activitatea Comisiei 
cu privire la îmbunătățirea bazei de 
informații geologice a UE; solicită 
Comisiei să promoveze în cooperare cu 
statele membre elaborarea unei hărți 
digitale a resurselor Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 162
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. salută cooperarea dintre institutele 
naționale de studii geologice și publicarea 
unui anuar european privind materiile 
prime; subliniază faptul că datele privind 
resursele secundare și activitățile de 
recuperare a materiilor utile din deșeurile 
din zone urbane ar trebui incluse; solicită 
Comisiei să evalueze necesitatea creării 
unui Serviciu geologic al UE care să 
reunească activitatea institutelor naționale 
și să colaboreze cu partenerii de la nivel 
internațional; sprijină activitatea Comisiei 
cu privire la îmbunătățirea bazei de 
informații geologice a UE; solicită 
Comisiei să publice o hartă a resurselor 
Uniunii;

19. salută cooperarea dintre institutele 
naționale de studii geologice și publicarea 
unui anuar european privind materiile 
prime; subliniază faptul că datele privind 
resursele secundare și activitățile de 
recuperare a materiilor utile din deșeurile 
din zone urbane ar trebui incluse; solicită 
Comisiei să evalueze necesitatea creării 
unui Serviciu geologic al UE care să 
reunească activitatea institutelor naționale 
și să colaboreze cu partenerii de la nivel 
internațional; sprijină activitatea Comisiei 
cu privire la îmbunătățirea bazei de 
informații geologice a UE; solicită 
Comisiei să publice o hartă a resurselor 
Uniunii cu scopul de a atrage investițiile 
în resurse naturale și cercetare;

Or. en

Amendamentul 163
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. invită Comisia să elaboreze noi 
strategii pentru un acces local 
nerestricționat la materiile prime pe 
teritoriul UE; în plus, Comisia ar trebui 
să faciliteze și să contribuie la procesul de 
autorizare cu scopul de a oferi 
certitudinea unei disponibilități locale pe 
termen lung; prin urmare, Comisia ar 
trebui să încurajeze statele membre să 
elaboreze o politică de amenajare a 
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teritoriului, inclusiv estimări pe termen 
lung privind cererea locală și regională de 
minereuri; acest lucru este de o 
importanță deosebită pentru industriile 
care au nevoie de acces local la materiile 
prime; această necesitate privind accesul 
local la materii prime ar trebui, de 
asemenea, să se reflecte în politicile 
naționale privind materiile prime, care ar 
trebui să se bazeze pe cunoștințe geologice 
solide în ceea ce privește materiile prime 
prezente în diferite state membre;

Or. en

Amendamentul 164
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază faptul că stabilirea 
sugerată de către Comisie a unei politici 
naționale în domeniul minereurilor, care 
să garanteze activități extractive fezabile 
din punct de vedere economic, nu trebuie 
să împiedice comerțul intraeuropean; 
subliniază în continuare faptul că, în 
momentul definirii politicii de amenajare 
a teritoriului pentru materiile prime, 
cererea din statele vecine ale UE nu ar 
trebui exclusă din estimările pe termen 
lung privind cererea la nivel regional și 
local;

Or. de

Amendamentul 165
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază semnificația materiilor 
prime autohtone ca bază a aprovizionării 
cu materii prime a industriei europene; 
solicită, prin urmare, statelor membre să 
asigure pe termen lung depozite de 
materii prime cu importanță regională și 
supraregională; în plus, solicită Comisiei 
Europene să îmbunătățească condițiile 
cadru pentru extracția materiilor prime 
autohtone;

Or. de

Amendamentul 166
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. salută faptul că alte materii prime, 
cum ar fi lemnul și cauciucul natural, fac 
parte din domeniul de aplicare al 
Inițiativei privind materiile prime; 
îndeamnă Comisia să ia în considerare pe 
deplin și alte materiale decât cele 
reprezentate de minereuri și de metale, pe 
măsură ce pune în aplicare și dezvoltă în 
continuare Inițiativa privind materiile 
prime;

Or. en

Amendamentul 167
Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. ia act de importanța creării strategiei 
privind materiile prime în contextul mai 
larg al schimbărilor climatice, stimulând 
totodată eficiența utilizării resurselor și 
reciclarea în ansamblu; subliniază faptul 
că, prin reducerea consumului de materii 
prime pe teritoriul UE, putem reduce 
dependența noastră relativă de importuri;

Or. en

Amendamentul 168
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază că activitățile de extracție 
trebuie efectuate respectând cele mai 
înalte standarde în materie de securitate 
în muncă și protecție a mediului, în 
vederea prevenirii accidentelor și 
reabilitării zonelor exploatate; 

Or. es

Amendamentul 169
Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 19b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. solicită ca strategia privind materiile 
prime să fie coerentă cu alte politici 
europene importante, în special cu cele 
privind industria, cercetarea, mediul, 
transportul și cu Strategia Europa 2020;
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Or. en

Amendamentul 170
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reafirmă faptul că orientările din 
proiectul NATURA 2000 asigură o bază 
solidă pentru derularea activităților de 
extracție non-energetice; constată că 
respectivele coduri de bune practici pentru 
atingerea unui nivel de excelență din punct 
de vedere tehnic, social și ecologic 
reprezintă instrumente importante; solicită 
Comisiei să protejeze zonele sensibile din 
punct de vedere ecologic care dețin materii 
prime, cum ar fi Arctica, Marea Barents, 
Groenlanda;

20. reafirmă faptul că orientările din 
proiectul NATURA 2000 asigură o bază 
solidă pentru derularea activităților de 
extracție non-energetice, ținând seama de 
principiul subsidiarității; constată că 
respectivele coduri de bune practici pentru 
atingerea unui nivel de excelență din punct 
de vedere tehnic, social și ecologic 
reprezintă instrumente importante; 
subliniază faptul că toate activitățile 
miniere interne trebuie să fie sustenabile; 
solicită Comisiei să sprijine statele 
membre în promovarea politicilor 
naționale privind minereurile și în 
raționalizarea procedurilor de autorizare 
în vederea instituirii unui ghișeu unic; ia 
act de rolul important pe care îl au, de 
asemenea, întreprinderile de servicii din 
amonte în acest context; subliniază 
importanța grupurilor industriale care 
reunesc serviciile geologice, prestatorii de 
servicii din amonte, producătorii de 
echipamente, societățile miniere și de 
rafinare, precum și industria
transporturilor, în cadrul unor activități 
miniere sustenabile în Europa; invită 
Comisia să acorde atenția cuvenită 
impactului activităților miniere interne 
asupra politicii din domeniul 
transporturilor în contextul Rețelei 
Transeuropene de Transport; solicită 
Comisiei să protejeze zonele sensibile din 
punct de vedere ecologic care dețin materii 
prime, cum ar fi Arctica, Marea Barents, 
Groenlanda;
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Or. en

Amendamentul 171
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reafirmă faptul că orientările din 
proiectul NATURA 2000 asigură o bază 
solidă pentru derularea activităților de 
extracție non-energetice; constată că 
respectivele coduri de bune practici pentru 
atingerea unui nivel de excelență din punct 
de vedere tehnic, social și ecologic 
reprezintă instrumente importante; solicită 
Comisiei să protejeze zonele sensibile din 
punct de vedere ecologic care dețin materii 
prime, cum ar fi Arctica, Marea Barents, 
Groenlanda;

20. reafirmă faptul că orientările din 
proiectul NATURA 2000 oferă o
clarificare utilă a activităților de extracție
din zonele NATURA 2000; face apel la 
Comisie să verifice cu regularitate dacă 
statele membre au înregistrat progrese în 
ceea ce privește reconcilierea dintre 
extracția de materii prime și protecția 
mediului; constată că respectivele coduri 
de bune practici pentru atingerea unui nivel 
de excelență din punct de vedere tehnic, 
social și ecologic reprezintă instrumente 
importante; solicită Comisiei să se asigure 
că, în zonele sensibile din punct de vedere 
ecologic care dețin materii prime, cum ar fi 
Arctica, Marea Barents, Groenlanda, la 
extracția materiilor prime se respectă 
criteriile de durabilitate corespunzătoare;

Or. de

Amendamentul 172
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reafirmă faptul că orientările din 
proiectul NATURA 2000 asigură o bază 
solidă pentru derularea activităților de 
extracție non-energetice; constată că 
respectivele coduri de bune practici pentru 
atingerea unui nivel de excelență din punct 

20. reafirmă faptul că orientările din 
proiectul NATURA 2000 asigură o bază 
solidă pentru derularea activităților de 
extracție non-energetice; constată că 
respectivele coduri de bune practici pentru 
atingerea unui nivel de excelență din punct 
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de vedere tehnic, social și ecologic 
reprezintă instrumente importante; solicită 
Comisiei să protejeze zonele sensibile din 
punct de vedere ecologic care dețin materii 
prime, cum ar fi Arctica, Marea Barents, 
Groenlanda;

de vedere tehnic, social și ecologic 
reprezintă instrumente importante; 
subliniază faptul că materiile prime 
deținute de un stat membru prezintă un 
potențial strategic și economic pentru UE
în ansamblu și, prin urmare, solicită 
Comisiei să protejeze zonele sensibile din 
punct de vedere ecologic care dețin materii 
prime, cum ar fi Arctica, Marea Barents, 
Groenlanda și, dacă este posibil, să 
extindă acordurile actuale de parteneriat 
cu asemenea țări astfel încât să includă 
ajutorul financiar pentru activitățile 
miniere, cu posibilitatea de a ceda 
întreprinderilor din UE acces prioritar la 
materiile prime extrase;

Or. en

Amendamentul 173
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reafirmă faptul că orientările din 
proiectul NATURA 2000 asigură o bază 
solidă pentru derularea activităților de 
extracție non-energetice; constată că 
respectivele coduri de bune practici pentru 
atingerea unui nivel de excelență din punct 
de vedere tehnic, social și ecologic 
reprezintă instrumente importante; solicită 
Comisiei să protejeze zonele sensibile din 
punct de vedere ecologic care dețin materii 
prime, cum ar fi Arctica, Marea Barents, 
Groenlanda;

20. reafirmă faptul că orientările din 
proiectul NATURA 2000 asigură o bază 
solidă pentru derularea activităților de 
extracție non-energetice; constată că 
respectivele coduri de bune practici pentru 
atingerea unui nivel de excelență din punct 
de vedere tehnic, social, competitiv și 
ecologic reprezintă instrumente importante; 
subliniază faptul că materiile prime 
deținute de un stat membru prezintă un 
potențial strategic și economic pentru UE 
în ansamblu și, prin urmare, solicită 
Comisiei să protejeze zonele sensibile din 
punct de vedere ecologic care dețin materii 
prime și, dacă este posibil, să extindă 
acordurile actuale de parteneriat cu 
asemenea țări astfel încât să includă 
ajutorul financiar pentru activitățile 
miniere, cu posibilitatea de a acorda 
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întreprinderilor acces prioritar la 
materiile prime extrase;

Or. en

Amendamentul 174
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reafirmă faptul că orientările din 
proiectul NATURA 2000 asigură o bază 
solidă pentru derularea activităților de 
extracție non-energetice; constată că 
respectivele coduri de bune practici pentru 
atingerea unui nivel de excelență din punct 
de vedere tehnic, social și ecologic 
reprezintă instrumente importante; solicită 
Comisiei să protejeze zonele sensibile din 
punct de vedere ecologic care dețin materii 
prime, cum ar fi Arctica, Marea Barents, 
Groenlanda;

20. reafirmă faptul că orientările din 
proiectul NATURA 2000 asigură o bază 
solidă pentru derularea activităților de 
extracție non-energetice; solicită totodată 
ca accesul la depozitele de materii prime 
autohtone să nu fie exclus prin 
planificare excesivă, pentru a evita 
dificultățile legate de aprovizionare și 
pentru a reduce pericolul dependenței UE 
de importul de materii prime; constată că 
respectivele coduri de bune practici pentru 
atingerea unui nivel de excelență din punct 
de vedere tehnic, social și ecologic 
reprezintă instrumente importante; solicită 
Comisiei să protejeze zonele sensibile din 
punct de vedere ecologic care dețin materii 
prime, cum ar fi Arctica, Marea Barents, 
Groenlanda;

Or. de

Amendamentul 175
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reafirmă faptul că orientările din 
proiectul NATURA 2000 asigură o bază 

20. reafirmă faptul că orientările publicate 
de către Comisie asigură o bază solidă 
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solidă pentru derularea activităților de 
extracție non-energetice; constată că 
respectivele coduri de bune practici pentru 
atingerea unui nivel de excelență din punct 
de vedere tehnic, social și ecologic 
reprezintă instrumente importante; solicită 
Comisiei să protejeze zonele sensibile din 
punct de vedere ecologic care dețin materii 
prime, cum ar fi Arctica, Marea Barents, 
Groenlanda;

pentru derularea activităților de extracție în 
zonele din cadrul rețelei NATURA 2000; 
constată că respectivele coduri de bune 
practici pentru atingerea unui nivel de 
excelență din punct de vedere tehnic, social 
și ecologic reprezintă instrumente 
importante; solicită Comisiei să protejeze 
zonele sensibile din punct de vedere 
ecologic care dețin materii prime, cum ar fi 
Arctica, Marea Barents, Groenlanda;

Or. es

Amendamentul 176
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reafirmă faptul că orientările din 
proiectul NATURA 2000 asigură o bază 
solidă pentru derularea activităților de 
extracție non-energetice; constată că 
respectivele coduri de bune practici pentru 
atingerea unui nivel de excelență din punct 
de vedere tehnic, social și ecologic 
reprezintă instrumente importante; solicită 
Comisiei să protejeze zonele sensibile din 
punct de vedere ecologic care dețin materii 
prime, cum ar fi Arctica, Marea Barents, 
Groenlanda;

20. reafirmă faptul că orientările din 
proiectul NATURA 2000 asigură o bază 
solidă pentru derularea activităților de
extracție non-energetice; constată că 
respectivele coduri de bune practici pentru 
atingerea unui nivel de excelență din punct 
de vedere tehnic, social și ecologic 
reprezintă instrumente importante; solicită 
Comisiei să evalueze posibilitățile de 
extracție sustenabilă din punct de vedere 
ecologic din zonele sensibile care dețin 
materii prime, cum ar fi Arctica, Marea 
Barents, Groenlanda, punând accentul pe 
materiile prime chimice, cum ar fi 
pământurile rare;

Or. en

Amendamentul 177
Silvia-Adriana Țicău



PE462.883v01-00 14/69 AM\864926RO.doc

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reafirmă faptul că orientările din 
proiectul NATURA 2000 asigură o bază 
solidă pentru derularea activităților de 
extracție non-energetice; constată că 
respectivele coduri de bune practici pentru 
atingerea unui nivel de excelență din punct 
de vedere tehnic, social și ecologic 
reprezintă instrumente importante; solicită 
Comisiei să protejeze zonele sensibile din 
punct de vedere ecologic care dețin materii 
prime, cum ar fi Arctica, Marea Barents, 
Groenlanda;

20. reafirmă faptul că orientările din 
proiectul NATURA 2000 asigură o bază 
solidă pentru derularea activităților de 
extracție non-energetice; constată că 
respectivele coduri de bune practici pentru 
atingerea unui nivel de excelență din punct 
de vedere tehnic, social și ecologic 
reprezintă instrumente importante; solicită 
Comisiei să protejeze zonele sensibile din 
punct de vedere ecologic care dețin materii 
prime, cum ar fi Arctica, Marea Barents, 
Antarctica, Groenlanda;

Or. ro

Amendamentul 178
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reafirmă faptul că orientările din 
proiectul NATURA 2000 asigură o bază 
solidă pentru derularea activităților de 
extracție non-energetice; constată că 
respectivele coduri de bune practici pentru 
atingerea unui nivel de excelență din punct 
de vedere tehnic, social și ecologic 
reprezintă instrumente importante; solicită 
Comisiei să protejeze zonele sensibile din 
punct de vedere ecologic care dețin materii 
prime, cum ar fi Arctica, Marea Barents, 
Groenlanda;

20. reafirmă faptul că orientările din 
proiectul NATURA 2000 asigură o bază 
solidă pentru derularea activităților de 
extracție non-energetice; constată că 
respectivele coduri de bune practici pentru 
atingerea unui nivel de excelență din punct 
de vedere tehnic, social și ecologic 
reprezintă instrumente importante; solicită 
Comisiei să protejeze în mod proporțional
zonele sensibile din punct de vedere 
ecologic care dețin materii prime, cum ar fi 
Arctica, Marea Barents, Groenlanda;

Or. en
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Amendamentul 179
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. atrage atenția Comisiei asupra 
faptului că o gestionare rațională a 
materiei prime lemnoase este necesară pe 
întreg teritoriul Uniunii, nu numai în 
zonele din cadrul „Natura 2000” deoarece 
această materie primă va exista cu 
certitudine în viitor cu condiția să fie 
gestionată într-un mod rațional; invită 
Comisia să examineze împreună cu 
industria lemnului posibilitățile de a pune 
în aplicare acțiuni concrete care să vizeze 
exploatarea durabilă a resurselor 
forestiere, inclusiv prin proiecte-pilot;

Or. fr

Amendamentul 180
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. îndeamnă Comisia să depună toate 
eforturile posibile din punct de vedere 
juridic pentru a opri exportul de materii 
reciclabile și deșeuri care conțin materii 
prime utile, îmbunătățind astfel eficiența 
energetică europeană și amprenta de 
carbon; solicită Comisiei să ia în 
considerare utilizarea în continuare a 
conceptului referitor la răspunderea 
producătorului în sprijinul acestui 
obiectiv;

Or. en
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Amendamentul 181
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. solicită ca, în cazul unor posibile 
directive și regulamente noi sau al 
revizuirii celor deja existente, în vederea 
asigurării durabile a accesului la 
depozitele de minereuri, să se acorde 
aceeași importanță aspectelor ecologice, 
sociale și economice;

Or. de

Amendamentul 182
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. solicită Comisiei să ia măsuri pentru 
a opri exportul de materiale și deșeuri 
reciclabile care conțin materii prime utile,
cu scopul de a îmbunătăți eficiența 
utilizării resurselor în Europa și de a 
reduce dependența de importuri; 
subliniază importanța integrării 
producătorilor și a consumatorilor în 
această perspectivă;

Or. en

Amendamentul 183
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază necesitatea unor condiții-
cadru mai transparente și previzibile 
referitoare la procesele de aprobare cu rol 
de reglementare pentru înființarea unor 
noi mine de extragere a metalelor și 
minereurilor, fără a pune în pericol 
normele de mediu;

Or. en

Amendamentul 184
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază necesitatea începerii 
negocierilor dintre UE și Guvernul local 
din Groenlanda cu privire la accesul UE 
la pământurile rare din Groenlanda;

Or. en

Amendamentul 185
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 20b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. ia act de faptul că țările din nordul 
Europei și regiunea Barents dețin 
depozite substanțiale de minereuri, 
minerale și păduri, o forță de muncă de 
înaltă calificare și centre de cercetare, 
tehnologii de vârf și un mediu de 
reglementare favorabil; consideră că 
regiunea europeană de nord poate avea o 
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contribuție substanțială la necesitățile de 
aprovizionare cu materii prime ale altor 
companii europene, reducând astfel 
dependența europeană de importuri; 
consideră că există o nevoie clară de a 
spori gradul de informare cu privire la 
potențialul din nordul Europei în cadrul 
dezbaterii în curs privind materiile prime;

Or. en

Amendamentul 186
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 20b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. subliniază importanța de a încuraja 
utilizarea unei combinații de instrumente 
economice și juridice comparabile cu cele 
utilizate în statele membre performante, 
inclusiv interzicerea depozitelor de 
deșeuri și extinderea răspunderii 
producătorului pentru a împiedica 
irosirea în continuare a materiilor prime 
prin intermediul exporturilor, a 
depozitării deșeurilor și a incinerării 
(ilegale);

Or. en

Amendamentul 187
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 20c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20c. pentru a asigura competitivitatea 
industriei europene, materiile prime 
trebuie să ajungă la consumatori, printr-
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un sistem de transport durabil și 
funcțional care să facă legătura dintre 
zonele bogate în resurse ale Uniunii și 
centrele noastre industriale; prin urmare, 
solicită Comisiei să se asigure că 
orientările revizuite privind Rețeaua 
Transeuropeană de Transport (TEN-T) 
satisfac nevoile industriei, asigurând un 
acces facil la materii prime;

Or. en

Amendamentul 188
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 20d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20d. consideră că este important să se 
stimuleze grupurile regionale sau 
naționale din domeniul materiilor prime, 
care să permită sectorului de materii 
prime de pe piața internă să se dezvolte, 
cu ajutorul unor parteneriate solide între 
guvern, mediul academic, industrii și 
parteneri sociali; subliniază faptul că 
grupurile din domeniul materiilor prime 
și investițiile în C-D sunt esențiale pentru 
creșterea economică și dezvoltarea 
societății în zonele bogate în materii 
prime;

Or. en

Amendamentul 189
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. constată importanța C-D în cadrul 
activităților miniere durabile pentru 
minimizarea amprentei ecologice și a 
efectelor sociale negative;

21. subliniază importanța dezvoltării 
inovării și a cercetării pentru a aborda 
noile provocări; constată contribuția C-D 
în cadrul activităților miniere durabile 
pentru un management de mediu eficient 
și pentru minimizarea amprentei ecologice 
și a efectelor sociale negative; solicită 
utilizarea tehnologiilor existente și 
dezvoltarea de tehnologii noi cu scopul de 
a îmbunătăți condițiile de muncă ale 
personalului minier;

Or. en

Amendamentul 190
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. constată importanța C-D în cadrul 
activităților miniere durabile pentru 
minimizarea amprentei ecologice și a 
efectelor sociale negative;

21. constată că „renaturarea” obligatorie 
efectuată de companii în urma extracției 
materiilor prime îmbunătățește deseori 
biodiversitatea în zonele de extracție în 
comparație cu starea existentă înainte de 
extracție; constată importanța C-D în 
cadrul activităților miniere durabile pentru 
minimizarea în continuare a amprentei 
ecologice și a posibilelor efecte sociale și 
ecologice negative;

Or. en

Amendamentul 191
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. constată importanța C-D în cadrul 
activităților miniere durabile pentru 
minimizarea amprentei ecologice și a 
efectelor sociale negative;

21. constată importanța C-D în cadrul 
activităților miniere durabile pentru 
minimizarea amprentei ecologice și a 
efectelor sociale negative; constată că 
pentru a reduce activitățile miniere, 
practicile de prevenire, reutilizare și 
reciclare, în special în cazul celor 14 
materii prime chimice, trebuie 
îmbunătățite;

Or. en

Amendamentul 192
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. constată importanța C-D în cadrul 
activităților miniere durabile pentru 
minimizarea amprentei ecologice și a 
efectelor sociale negative;

21. constată importanța C-D pentru 
dezvoltarea unor metode durabile în cadrul 
activităților miniere, de rafinare și de 
producție a minereurilor în vederea 
minimizării amprentei ecologice și a 
efectelor sociale negative;

Or. en

Amendamentul 193
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. constată importanța C-D în cadrul
activităților miniere durabile pentru 
minimizarea amprentei ecologice și a 
efectelor sociale negative;

21. constată importanța C-D în domeniul
tehnologiilor inovatoare pentru activități 
miniere durabile și eficiente pentru 
minimizarea amprentei ecologice și a 
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efectelor sociale negative;

Or. en

Amendamentul 194
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. încurajează Comisia Europeană să 
ia măsuri pentru a se lua în considerare 
redeschiderea anumitor mine, ca parte a 
unei activități miniere durabile, pentru a 
ajuta la reducerea riscului de penurie de 
materii prime pentru industria 
europeană;

Or. fr

Amendamentul 195
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază importanța utilizării de 
resurse proprii pentru competitivitatea și 
inovarea industriei europene; subliniază 
rolul noilor tehnologii miniere pentru 
activități miniere durabile;

Or. en

Amendamentul 196
Paul Rübig
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Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. constată importanța elaborării de 
politici de amenajare a teritoriului în 
cazul minereurilor care să cuprindă o 
bază de informații geologice;

Or. en

Amendamentul 197
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța competențelor și 
a formării, precum și rolul jucat de geologi 
și de ingineri; solicită Comisiei să se 
angajeze într-un dialog mai strâns cu 
partenerii sociali în acest context;

22. subliniază importanța competențelor și 
a formării, precum și rolul jucat de geologi 
și de ingineri; solicită Comisiei să se 
angajeze într-un dialog mai strâns cu 
partenerii sociali în acest context; solicită 
Comisiei, să identifice, în cooperare cu 
partenerii sociali, statele membre și 
industria, până în 2012, necesarul de 
personal calificat și disponibilitatea 
acestuia în domeniul cercetării și 
dezvoltării, al extracției, al rafinării, al 
prelucrării și al reciclării materiilor prime 
esențiale și să comunice aceste informații 
Parlamentului European; în acest 
context, solicită Comisiei și statelor 
membre să sprijine, în colaborare cu 
industria și mediul academic, formarea 
profesională în domeniul minereurilor 
esențiale prin intermediul creării unor 
programe speciale și cursuri universitare 
și prin sprijinirea studenților, 
absolvenților, inclusiv a absolvenților de 
doctorat și a societăților din acest 
domeniu prin intermediul burselor; 
sprijină, în acest context, programele 
Erasmus în acest domeniu, cum ar fi 
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programul Erasmus Mundus privind 
minereurile și mediul;

Or. en

Amendamentul 198
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța competențelor și 
a formării, precum și rolul jucat de geologi 
și de ingineri; solicită Comisiei să se 
angajeze într-un dialog mai strâns cu 
partenerii sociali în acest context;

22. subliniază importanța competențelor și 
a formării, precum și rolul jucat de geologi 
și de ingineri; solicită Comisiei să sprijine 
în continuare, într-o manieră durabilă, 
schimbul de studenți prin programele 
europene de sprijin și, în plus, să se 
angajeze într-un dialog mai strâns cu 
partenerii sociali în acest context;

Or. de

Amendamentul 199
Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța competențelor și 
a formării, precum și rolul jucat de geologi 
și de ingineri; solicită Comisiei să se 
angajeze într-un dialog mai strâns cu 
partenerii sociali în acest context;

22. subliniază importanța competențelor și 
a formării, precum și rolul jucat de geologi 
și de ingineri; solicită Comisiei să sprijine 
în continuare schimbul de studenți prin 
programele europene de sprijin și, în plus,
să se angajeze într-un dialog mai strâns cu 
partenerii sociali în acest context;

Or. de
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Amendamentul 200
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța competențelor și 
a formării, precum și rolul jucat de geologi 
și de ingineri; solicită Comisiei să se 
angajeze într-un dialog mai strâns cu 
partenerii sociali în acest context;

22. subliniază importanța competențelor și 
a formării, precum și rolul jucat de geologi 
și de ingineri; solicită Comisiei și statelor 
membre să sporească sprijinul pentru 
programul Erasmus Mundus privind 
minereurile și mediul; solicită Comisiei să 
se angajeze într-un dialog mai strâns cu 
partenerii sociali în acest context;

Or. en

Amendamentul 201
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța competențelor și 
a formării, precum și rolul jucat de geologi 
și de ingineri; solicită Comisiei să se 
angajeze într-un dialog mai strâns cu 
partenerii sociali în acest context;

22. subliniază importanța competențelor și 
a formării, precum și rolul jucat de geologi 
și de ingineri; solicită Comisiei să se 
angajeze într-un dialog mai strâns cu 
partenerii sociali în acest context pentru a 
asigura o disponibilitate adecvată în viitor 
a capitalului uman de înaltă calificare 
pentru industria europeană;

Or. en

Amendamentul 202
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța competențelor și 
a formării, precum și rolul jucat de geologi 
și de ingineri; solicită Comisiei să se 
angajeze într-un dialog mai strâns cu 
partenerii sociali în acest context;

22. subliniază importanța competențelor și 
a formării, precum și rolul jucat de geologi 
și de ingineri, de mineri și de alți angajați; 
solicită Comisiei să se angajeze într-un 
dialog mai strâns cu partenerii sociali în 
acest context;

Or. en

Amendamentul 203
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța competențelor și 
a formării, precum și rolul jucat de geologi 
și de ingineri; solicită Comisiei să se 
angajeze într-un dialog mai strâns cu 
partenerii sociali în acest context;

22. subliniază importanța competențelor și 
a formării, precum și rolul jucat de geologi 
și de ingineri; solicită Comisiei să se 
angajeze într-un dialog mai strâns cu 
mediul academic, partenerii sociali și de 
cercetare în acest context;

Or. en

Amendamentul 204
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța competențelor și 
a formării, precum și rolul jucat de geologi 
și de ingineri; solicită Comisiei să se 
angajeze într-un dialog mai strâns cu 
partenerii sociali în acest context;

22. subliniază importanța competențelor și 
a formării, precum și rolul jucat de geologi 
și de ingineri; solicită Comisiei să se 
angajeze într-un dialog mai strâns cu 
partenerii sociali, mediul academic și 
reprezentanții industriei în acest context;
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Or. en

Amendamentul 205
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța competențelor și 
a formării, precum și rolul jucat de geologi 
și de ingineri; solicită Comisiei să se 
angajeze într-un dialog mai strâns cu 
partenerii sociali în acest context;

22. subliniază importanța competențelor și 
a formării, precum și rolul jucat de geologi 
și de ingineri; solicită statelor membre 
interesate să se angajeze într-un dialog mai 
strâns cu partenerii sociali în acest context;

Or. en

Amendamentul 206
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită Comisiei să asigure cea mai 
strictă aplicare a legislației UE existente,
să includă norme de securitate și 
standarde în domeniul extracției de aur în 
acțiunile din cadrul inițiativei 
emblematice „O Uniune a inovării”, să 
includă o misiune specială pentru Grupul 
internațional pentru o gestionare durabilă 
a resurselor (PNUM) privind extracția 
aurului, inclusiv aspectele privind 
siguranța, inovarea, gestionarea 
substanțelor chimice, extracția ilegală, 
precum și extracția artizanală, pentru a 
găsi o soluție durabilă pe termen lung, 
care să asigure că aurul este produs sau 
importat în UE în mod sustenabil și să 
analizeze posibilitatea revizuirii
orientărilor Berlin II privind extracția 
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artizanală și la scară redusă;

Or. en

Amendamentul 207
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită Comisiei ca, în cadrul 
viitoarelor proiecte de lege, să ia în 
considerare aprovizionarea durabilă cu 
materii prime din surse europene în 
vederea asigurării unei politici UE 
coerente și, de asemenea, să ia în 
considerare drept criterii în cadrul 
studiilor de impact, înrădăcinarea locală 
a extracției materiilor prime, securitatea 
aprovizionării și accesul la resurse; 

Or. de

Amendamentul 208
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. consideră că stocarea materiilor 
prime, conform sugestiilor Comisiei, nu 
este un instrument adecvat pentru 
asigurarea aprovizionării cu materii 
prime; subliniază faptul că rolul UE în 
cadrul oricărui posibil program de stocare 
ar trebui limitat la asigurarea cadrului 
juridic și a supravegherii reglementare;

Or. en



AM\864926RO.doc 29/69 PE462.883v01-00

RO

Amendamentul 209
Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază importanța regiunii 
Barents ca producătoare de resurse 
naturale și furnizoare de materii prime 
esențiale, cum ar fi minereurile, metalele 
și produsele forestiere, pentru piețele 
europene și internaționale;

Or. en

Amendamentul 210
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 22b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. îndeamnă Comisia să intensifice 
procesul de recuperare a materiilor prime 
prin intermediul unor norme ambițioase 
de reciclare, al aplicării corecte și rapide 
a directivei-cadru privind deșeurile, al 
obiectivelor de reciclare a produselor și 
prin promovarea reciclării și a reutilizării 
în toată legislația UE;

Or. en

Amendamentul 211
Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 22b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. invită Comisia să includă o abordare 
cuprinzătoare pentru a îmbunătăți 
infrastructura de transport în încercarea 
sa de a aproviziona producătorii cu 
materii prime europene;

Or. en

Amendamentul 212
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută intenția UE de a derula o 
activitate diplomatică cu privire la 
materiile prime, în special la materiile 
prime chimice; consideră că trebuie 
elaborate măsuri prioritare cu privire la 
pământurile rare, într-un termen foarte 
scurt;

23. salută intenția UE de a derula o 
activitate diplomatică cu privire la 
materiile prime, în special la materiile 
prime chimice; consideră că trebuie 
elaborate măsuri prioritare cu privire la 
pământurile rare, într-un termen foarte 
scurt; solicită Comisiei să respingă 
restricțiile la export și/sau la import în 
cazul tuturor materiilor prime principale 
sau secundare în cadrul tuturor 
negocierilor sale comerciale bilaterale sau 
multilaterale; solicită Comisiei să își 
exercite pe deplin rolul în promovarea 
liberalizării comerțului la toate nivelurile, 
inclusiv la nivelul acordurilor comerciale 
bilaterale sau multilaterale și, dacă este 
necesar, să ia măsuri juridice 
suplimentare în cadrul OMC cu scopul de 
a se ajunge mai aproape de piețele libere 
ale resurselor fără intervenții 
guvernamentale;

Or. en
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Amendamentul 213
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută intenția UE de a derula o 
activitate diplomatică cu privire la 
materiile prime, în special la materiile 
prime chimice; consideră că trebuie 
elaborate măsuri prioritare cu privire la 
pământurile rare, într-un termen foarte 
scurt;

23. salută intenția UE de a derula o 
activitate diplomatică cu privire la 
materiile prime, în special la materiile 
prime chimice; consideră că trebuie 
elaborate măsuri prioritare cu privire la 
pământurile rare, într-un termen foarte 
scurt; solicită Comisiei să abordeze 
problema restricțiilor la export și a altor 
măsuri care denaturează schimburile 
comerciale de materii prime industriale 
relevante printr-o activitate diplomatică 
cu privire la materiile prime care să 
cuprindă numeroase politici, cum ar fi 
politica comercială, politica de dezvoltare 
și politica externă (dialoguri bilaterale);

Or. en

Amendamentul 214
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută intenția UE de a derula o 
activitate diplomatică cu privire la 
materiile prime, în special la materiile 
prime chimice; consideră că trebuie 
elaborate măsuri prioritare cu privire la 
pământurile rare, într-un termen foarte 
scurt;

23. salută intenția UE de a derula o 
activitate diplomatică cu privire la 
materiile prime, bazată pe consolidarea 
principiilor democratice, transparență, 
reciprocitate, dezvoltare durabilă și 
distribuția bogăției; consideră că trebuie 
elaborate măsuri prioritare cu privire la 
pământurile rare, într-un termen foarte 
scurt;

Or. es
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Amendamentul 215
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută intenția UE de a derula o 
activitate diplomatică cu privire la 
materiile prime, în special la materiile 
prime chimice; consideră că trebuie 
elaborate măsuri prioritare cu privire la 
pământurile rare, într-un termen foarte 
scurt;

23. salută intenția UE de a derula o 
activitate diplomatică cu privire la 
materiile prime, în special la materiile 
prime chimice; consideră că trebuie 
elaborate măsuri prioritare cu privire la 
pământurile rare, într-un termen foarte 
scurt; solicită Comisiei să respingă 
restricțiile la export și/sau la import în 
cazul tuturor materiilor prime principale 
sau secundare în cadrul tuturor 
negocierilor sale comerciale bilaterale și 
multilaterale;

Or. en

Amendamentul 216
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută intenția UE de a derula o 
activitate diplomatică cu privire la 
materiile prime, în special la materiile 
prime chimice; consideră că trebuie 
elaborate măsuri prioritare cu privire la 
pământurile rare, într-un termen foarte 
scurt;

23. salută intenția UE de a derula o 
activitate diplomatică activă cu privire la 
materiile prime, în special la materiile 
prime chimice; consideră că trebuie 
elaborate măsuri prioritare cu privire la 
pământurile rare, într-un termen foarte 
scurt; solicită Comisiei să implice în 
identificarea acestor măsuri părțile 
europene interesate din domeniul 
pământurilor rare;

Or. en
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Amendamentul 217
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută intenția UE de a derula o 
activitate diplomatică cu privire la 
materiile prime, în special la materiile 
prime chimice; consideră că trebuie 
elaborate măsuri prioritare cu privire la
pământurile rare, într-un termen foarte 
scurt;

23. salută intenția UE de a derula o 
activitate diplomatică cu privire la 
materiile prime, în special la materiile 
prime chimice; consideră că trebuie 
elaborate măsuri prioritare concrete și o 
strategie internațională cuprinzătoare 
pentru o aprovizionare internă durabilă și 
valoare adăugată europeană în ceea ce 
privește pământurile rare, într-un termen 
foarte scurt;

Or. en

Amendamentul 218
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută intenția UE de a derula o 
activitate diplomatică cu privire la 
materiile prime, în special la materiile 
prime chimice; consideră că trebuie 
elaborate măsuri prioritare cu privire la 
pământurile rare, într-un termen foarte 
scurt;

23. salută intenția UE de a derula o 
activitate diplomatică cu privire la 
materiile prime, în special la materiile 
prime chimice; subliniază faptul că 
măsurile prioritare cu privire la 
pământurile rare sunt cele mai importante 
măsuri de politică pe termen foarte scurt;

Or. en

Amendamentul 219
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies
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Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută intenția UE de a derula o 
activitate diplomatică cu privire la 
materiile prime, în special la materiile 
prime chimice; consideră că trebuie 
elaborate măsuri prioritare cu privire la 
pământurile rare, într-un termen foarte 
scurt;

23. ia act de intenția UE de a derula o 
activitate diplomatică cu privire la 
materiile prime, în special la materiile 
prime chimice; consideră că trebuie 
elaborate măsuri prioritare cu privire la 
pământurile rare, într-un termen foarte 
scurt;

Or. en

Amendamentul 220
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază faptul că, în prezent, 
cererea de materie lemnoasă depășește 
stocurile disponibile și această tendință 
este în creștere în Uniunea Europeană; 
pentru a limita defrișările și dispariția 
materiei prime lemnoase neprelucrate 
(bușteni) și pentru a asigura astfel 
durabilitatea sectorului industrial al 
lemnului și protecția mediului, este 
necesar, prin urmare, să se adopte o 
strategie de gestionare durabilă a 
resurselor forestiere nu numai în cadrul 
frontierelor UE, ci și în afara acestora;
invită Comisia să continue și să 
intensifice dialogul cu țările terțe care 
dețin resurse forestiere importante și, în 
primul rând, cu țările asociate cu UE;

Or. fr
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Amendamentul 221
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. este îngrijorat de multiplicarea 
barierelor comerciale și a denaturărilor 
concurenței în cadrul comerțului cu 
materii prime din țări terțe; salută 
eforturile Comisiei de a contracara 
această evoluție la nivel bilateral și 
multilateral; încurajează Comisia să-și 
continue strategia de combatere a taxelor 
la export și a denaturărilor concurenței în 
comerțul cu materii prime și, în special, să 
prevadă interzicerea taxelor la export în 
toate acordurile comerciale bilaterale 
viitoare;

Or. de

Amendamentul 222
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită Comisiei să utilizeze toate 
rețelele sale internaționale, inclusiv 
serviciul diplomatic, pentru a îmbunătăți 
relațiile cu țările și regiunile furnizoare 
de materii prime și de materii prime 
chimice, facilitând astfel comercializarea 
la nivel internațional a acestora și mai 
ales a materiilor prime chimice; 
subliniază faptul că sprijinirea fermă a 
dezvoltării economice, sociale și de mediu 
a țărilor bogate în resurse ar putea ajuta 
la construirea unor instituții solide și 
democratice care vor îmbunătăți 
oportunitățile de extindere și vor asigura 
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comerțul și aprovizionarea cu materii 
prime;

Or. en

Amendamentul 223
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. politica europeană privind materiile 
prime ar trebui să țină seama pe deplin de 
creșterea economică sustenabilă din țările 
în curs de dezvoltare și de standardele 
sociale specifice ale acestora (astfel cum 
este consacrat la articolul 208 din TFUE) 
și să asigure coerența dintre politica de 
dezvoltare și inițiativa privind materiile 
prime; prin urmare, consideră că UE 
trebuie, de asemenea, să sprijine țările în 
curs de dezvoltare pentru ca acestea să își 
diversifice economiile, să reducă 
dependența lor de materiile prime din 
export și să sporească valoarea produselor 
lor prin producția și prelucrarea internă;

Or. en

Amendamentul 224
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. având în vedere distribuția 
geografică inegală a resurselor la nivel 
internațional, politica privind materiile 
prime  este expusă unui risc de 
monopolizare, ceea ce poate conduce la 
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cereri economice și politice nejustificate 
de vânzare a materiilor prime și a 
resurselor strategice; prin urmare, este 
necesară o protecție adecvată a resurselor 
de materii prime în statele membre ale UE 
și o utilizare eficientă în conformitate cu 
principiul subsidiarității;

Or. pl

Amendamentul 225
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită Comisiei să evalueze 
necesitatea de a institui un mecanism de 
stocare a materiilor prime chimice, în 
special a pământurilor rare, care ar 
garanta societăților europene atât accesul 
la materii prime strategice utilizate în 
industria ecologică, a înaltei tehnologii, 
de apărare și a sănătății, cât și protecția 
împotriva presiunii monopoliste și a 
creșterilor prețurilor;

Or. en

Amendamentul 226
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 23b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. solicită Comisiei să urmărească o 
politică comercială coerentă în ceea ce 
privește materiile prime cu scopul de a 
elimina practicile comerciale neloiale, 
cum ar fi restricțiile la export, taxele de 
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export și așa-numitele mecanisme de 
tarifare dublă la nivel multilateral și 
bilateral;

Or. en

Amendamentul 227
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 23c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23c. îndeamnă Comisia să aibă o poziție 
fermă în ceea ce privește eliminarea 
restricțiilor la export, taxele de export și 
așa-numitele mecanisme de tarifare dublă 
cu privire la materiile prime în toate 
acordurile bilaterale de liber schimb pe 
care le va încheia;

Or. en

Amendamentul 228
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 23d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23d. reamintește Comisiei faptul că 
politicile, cum ar fi cea comercială, de 
mediu, de dezvoltare, și cea în materie de 
cercetare și afaceri externe, trebuie să 
sprijine o politică comună privind 
aprovizionarea cu materii prime;

Or. en
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Amendamentul 229
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. consideră că întreprinderile sunt 
responsabile pentru obținerea de resurse; 
cu toate acestea, solicită Comisiei să ia în 
considerare modalitatea în care concepte 
precum holding european în domeniul 
materiilor prime, ar putea fi susținute 
nefinanciar;

24. consideră că întreprinderile sunt 
responsabile pentru obținerea de resurse; 
recunoaște dificultățile de achiziționare a 
resurselor cu care se confruntă IMM-
urile; prin urmare, solicită Comisiei să ia 
în considerare modalitatea în care concepte 
precum holding european în domeniul 
materiilor prime, ar putea fi susținute 
nefinanciar;

Or. en

Amendamentul 230
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. consideră că întreprinderile sunt 
responsabile pentru obținerea de resurse; 
cu toate acestea, solicită Comisiei să ia în 
considerare modalitatea în care concepte 
precum holding european în domeniul 
materiilor prime, ar putea fi susținute 
nefinanciar;

24. consideră că întreprinderile sunt 
responsabile pentru obținerea de resurse; 
cu toate acestea, solicită Comisiei să ia în 
considerare modalitatea în care concepte 
precum holding european în domeniul 
materiilor prime, ar putea fi susținute 
nefinanciar; solicită Comisiei și statelor 
membre să analizeze îndeaproape 
societatea japoneză JOGMEC;.

Or. en

Amendamentul 231
Gaston Franco
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Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. încurajează înființarea unor comisii 
privind metalele strategice în statele 
membre, care să fie invitate să coopereze 
în cadrul unei strategii europene privind 
materiile prime; această strategie se 
bazează pe sinergiile dintre politicile 
economice, miniere, industriale și 
internaționale și vizează să asigure 
aprovizionarea cu materiale strategice;

Or. fr

Amendamentul 232
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază că asigurarea securității 
resurselor este o sarcină-cheie pentru 
politica comercială europeană, precum și 
pentru politica externă și de securitate 
comună; astfel, aceasta va fi inclusă pe 
ordinea de zi a Serviciului European de 
Acțiune Externă și a Înaltei 
Reprezentante/Vicepreședintei;

Or. en

Amendamentul 233
Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază faptul că politica 
comercială a UE privind materiile prime 
ar trebui să se bazeze pe comerțul liber și 
ar trebui să asigure că țările în curs de 
dezvoltare pot obține avantaje din 
comerțul internațional cu materii prime;

Or. en

Amendamentul 234
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită Comisiei să evalueze rezultatul 
procedurii inițiate la OMC împotriva 
Chinei și să folosească, pe viitor, 
mecanismele OMC, dacă este cazul;

25. solicită Comisiei să evalueze rezultatul 
procedurii inițiate la OMC împotriva 
Chinei și să folosească, pe viitor, 
mecanismele OMC, dacă este cazul; invită 
Comisia să își continue eforturile pentru a 
ajunge la un acord privind interzicerea 
taxelor de export pentru materiile prime 
la nivel multinațional, în mod ideal, în 
cadrul OMC;

Or. en

Amendamentul 235
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită Comisiei să evalueze rezultatul 
procedurii inițiate la OMC împotriva 
Chinei și să folosească, pe viitor, 
mecanismele OMC, dacă este cazul;

25. solicită Comisiei să evalueze rezultatul 
procedurii inițiate la OMC împotriva 
Chinei și să folosească în mod activ
mecanismele OMC, dacă este cazul pe 
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viitor, în strânsă colaborare cu partenerii 
săi internaționali;

Or. en

Amendamentul 236
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. solicită ca statelor care împiedică 
comerțul cu materii prime prin măsuri 
nejustificate, măsuri care denaturează 
concurența sau prin alte tipuri de măsuri
de politică economică, să nu li se 
faciliteze accesul pe piața internă a UE pe 
baza sistemului generalizat de preferințe 
și, în acest context, solicită Comisiei să 
reformeze acest sistem în așa fel încât să 
devină posibilă suspendarea provizorie, 
parțială sau totală, a aplicării în cazul 
obstrucționării nejustificate a comerțului 
cu materii prime;

Or. de

Amendamentul 237
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. invită Comisia să își folosească 
influența politică pentru a reforma 
normele multilaterale privind restricțiile 
la export; invită Comisia să sprijine o 
agendă de reforme, care ar trebui să 
definească în mod clar toate 
circumstanțele excepționale care ar 
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permite țărilor membre ale OMC să 
instituie restricții la export, acordând o 
atenție deosebită mecanismelor de 
declanșare, duratei și amplorii unor astfel 
de măsuri; încurajează coerența 
eforturilor Comisiei în acest domeniu cu 
alte priorități politice ale UE care 
promovează dezvoltarea economică și 
durabilitatea mediului în țările în curs de 
dezvoltare cu venituri mici – sau vice-
versa, ceea ce implică faptul că alte 
politici ale UE ar trebui să fie în 
concordanță cu strategia sa privind 
materiile prime;

Or. en

Amendamentul 238
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. solicită Comisiei să interzică 
practicile care denaturează piața 
materiilor prime (tarifare dublă, restricții 
la export) în cadrul acordurilor de liber 
schimb regionale, bilaterale și 
multilaterale;

Or. en

Amendamentul 239
Ivo Belet, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 25b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b. invită Comisia să reexamineze 
accesul preferențial la UE, în cadrul
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noului sistem generalizat de preferințe, în 
cazul unor practici care denaturează 
accesul la materiile prime;

Or. en

Amendamentul 240
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. ia act de importanța relațiilor UE-
Africa și de acordul de la Addis Abeba din 
luna iunie 2010; insistă ca acest parteneriat 
să aibă la bază interese reciproce;

26. ia act de importanța relațiilor UE-
Africa și de acordul de la Addis Abeba din 
luna iunie 2010; insistă ca acest parteneriat 
să aibă la bază interese reciproce; în 
promovarea practicilor de extracție 
durabilă, este important să se facă schimb
de cele mai bune practici privind buna 
guvernanță, utilizarea mai eficientă a 
resurselor, reutilizarea și reciclarea
acestora, gestionarea sterilului de 
procesare și a rocii explodate, reabilitarea 
patrimoniului minier, sănătatea și 
siguranța, protecția lucrătorilor și 
abolirea muncii copiilor;

Or. en

Amendamentul 241
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. ia act de importanța relațiilor UE-
Africa și de acordul de la Addis Abeba din 
luna iunie 2010; insistă ca acest parteneriat 
să aibă la bază interese reciproce;

26. ia act de importanța relațiilor UE-
Africa și de acordul de la Addis Abeba din 
luna iunie 2010; insistă ca acest parteneriat 
să aibă la bază interese reciproce; 
subliniază faptul că Uniunea Africană a 
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afirmat în Viziunea africană privind 
extracția că țările africane nu au putut 
beneficia până în prezent de avantajul lor 
competitiv în domeniul resurselor 
naturale; prin urmare, trebuie să se ia în 
considerare luarea de măsuri pentru a se 
asigura că bogăția resurselor naturale 
aduce beneficii populațiilor din țările 
bogate în resurse;

Or. en

Amendamentul 242
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. regretă faptul că în comunicare nu sunt 
menționate alte regiuni sau țări; solicită 
Comisiei să stabilească alte parteneriate 
reciproc avantajoase cu țările bogate în 
resurse; consideră că UE ar trebui să ofere 
parteneriate „infrastructură-resurse”; 
solicită UE să susțină țările în curs de 
dezvoltare, bogate în resurse, în ceea ce 
privește dezvoltarea cunoștințelor acestora 
din punct de vedere geologic; propune, în 
acest context, înființarea, în cadrul 
facultăților de geologie, de departamente 
finanțate în cooperare;

27. regretă faptul că în comunicare nu sunt 
menționate alte regiuni sau țări; solicită 
Comisiei să monitorizeze îndeaproape 
acordurile internaționale încheiate de 
țările bogate în resurse, în special de cele 
dominate de regimuri totalitare, care 
prevăd un acces exclusiv la resurse, și să 
utilizeze toate mijloacele diplomatice
posibile pentru a garanta un acces 
echitabil la aceste resurse și buna 
funcționare a dreptului comercial 
internațional; solicită Comisiei să 
stabilească alte parteneriate reciproc 
avantajoase cu țările bogate în resurse; 
consideră că UE ar trebui să ofere 
parteneriate „infrastructură-resurse”, 
„cunoștințe-resurse” și „educație-
resurse”; solicită UE să susțină țările în 
curs de dezvoltare, bogate în resurse, în 
ceea ce privește dezvoltarea cunoștințelor 
acestora din punct de vedere geologic; 
propune, în acest context, înființarea, în 
cadrul facultăților de geologie, de 
departamente finanțate în cooperare;

Or. en
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Amendamentul 243
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. regretă faptul că în comunicare nu sunt 
menționate alte regiuni sau țări; solicită 
Comisiei să stabilească alte parteneriate 
reciproc avantajoase cu țările bogate în 
resurse; consideră că UE ar trebui să ofere 
parteneriate „infrastructură-resurse”; 
solicită UE să susțină țările în curs de 
dezvoltare, bogate în resurse, în ceea ce 
privește dezvoltarea cunoștințelor acestora 
din punct de vedere geologic; propune, în 
acest context, înființarea, în cadrul 
facultăților de geologie, de departamente 
finanțate în cooperare;

27. regretă faptul că în comunicare nu sunt 
menționate alte regiuni sau țări; solicită 
Comisiei să găsească resurse alternative 
de materii prime pentru a evita 
dependența de un număr redus de țări și 
să stabilească, în acest sens, parteneriate 
reciproc avantajoase cu țările bogate în 
resurse; consideră că UE ar trebui să ofere 
parteneriate „infrastructură-resurse”; 
solicită UE să susțină țările în curs de 
dezvoltare, bogate în resurse, în ceea ce 
privește dezvoltarea cunoștințelor acestora 
din punct de vedere geologic; propune, în 
acest context, înființarea, în cadrul 
facultăților de geologie, de departamente 
finanțate în cooperare;

Or. en

Amendamentul 244
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. regretă faptul că în comunicare nu sunt 
menționate alte regiuni sau țări; solicită 
Comisiei să stabilească alte parteneriate 
reciproc avantajoase cu țările bogate în 
resurse; consideră că UE ar trebui să ofere 
parteneriate „infrastructură-resurse”; 
solicită UE să susțină țările în curs de 
dezvoltare, bogate în resurse, în ceea ce 
privește dezvoltarea cunoștințelor acestora 

27. regretă faptul că în comunicare nu sunt 
menționate alte regiuni sau țări; solicită 
Comisiei să stabilească alte parteneriate 
reciproc avantajoase cu țările bogate în 
resurse; acordurile de liber schimb 
europene sunt instrumente foarte 
importante de asigurare a unui acces 
direct al industriilor europene la materiile 
prime; consideră că UE ar trebui să ofere 
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din punct de vedere geologic; propune, în 
acest context, înființarea, în cadrul 
facultăților de geologie, de departamente 
finanțate în cooperare;

parteneriate „infrastructură-resurse”; 
solicită UE să susțină țările în curs de 
dezvoltare, bogate în resurse, în ceea ce 
privește dezvoltarea cunoștințelor acestora 
din punct de vedere geologic; propune, în 
acest context, înființarea, în cadrul 
facultăților de geologie, de departamente 
finanțate în cooperare;

Or. en

Amendamentul 245
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. regretă faptul că în comunicare nu sunt 
menționate alte regiuni sau țări; solicită 
Comisiei să stabilească alte parteneriate 
reciproc avantajoase cu țările bogate în 
resurse; consideră că UE ar trebui să ofere 
parteneriate „infrastructură-resurse”; 
solicită UE să susțină țările în curs de 
dezvoltare, bogate în resurse, în ceea ce 
privește dezvoltarea cunoștințelor acestora 
din punct de vedere geologic; propune, în 
acest context, înființarea, în cadrul 
facultăților de geologie, de departamente 
finanțate în cooperare;

27. regretă faptul că în comunicare nu sunt 
menționate alte regiuni sau țări; solicită 
Comisiei să stabilească alte parteneriate 
reciproc avantajoase cu țările bogate în 
resurse, cum ar fi un acord de parteneriat 
revizuit cu Guvernul local din 
Groenlanda; consideră că UE ar trebui să 
ofere parteneriate „infrastructură-resurse”; 
solicită UE să susțină țările în curs de 
dezvoltare, bogate în resurse, în ceea ce 
privește dezvoltarea cunoștințelor acestora 
din punct de vedere geologic; propune, în 
acest context, înființarea, în cadrul 
facultăților de geologie, de departamente 
finanțate în cooperare;

Or. en

Amendamentul 246
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 27
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. regretă faptul că în comunicare nu sunt 
menționate alte regiuni sau țări; solicită 
Comisiei să stabilească alte parteneriate 
reciproc avantajoase cu țările bogate în 
resurse; consideră că UE ar trebui să ofere 
parteneriate „infrastructură-resurse”; 
solicită UE să susțină țările în curs de 
dezvoltare, bogate în resurse, în ceea ce 
privește dezvoltarea cunoștințelor acestora 
din punct de vedere geologic; propune, în 
acest context, înființarea, în cadrul 
facultăților de geologie, de departamente 
finanțate în cooperare;

27. regretă faptul că în comunicare nu sunt 
menționate alte regiuni sau țări; solicită 
Comisiei să stabilească alte parteneriate 
reciproc avantajoase cu țările bogate în 
resurse, cum ar fi un acord de parteneriat 
revizuit cu Guvernul local din 
Groenlanda; consideră că UE ar trebui să 
ofere parteneriate „infrastructură-resurse” 
care să implice întreprinderile europene; 
solicită UE să susțină țările în curs de 
dezvoltare, bogate în resurse, în ceea ce 
privește dezvoltarea cunoștințelor acestora 
din punct de vedere geologic; propune, în 
acest context, înființarea, în cadrul 
facultăților de geologie, de departamente 
finanțate în cooperare;

Or. en

Amendamentul 247
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. regretă faptul că în comunicare nu sunt 
menționate alte regiuni sau țări; solicită 
Comisiei să stabilească alte parteneriate 
reciproc avantajoase cu țările bogate în 
resurse; consideră că UE ar trebui să ofere 
parteneriate „infrastructură-resurse”; 
solicită UE să susțină țările în curs de 
dezvoltare, bogate în resurse, în ceea ce 
privește dezvoltarea cunoștințelor acestora 
din punct de vedere geologic; propune, în 
acest context, înființarea, în cadrul 
facultăților de geologie, de departamente 
finanțate în cooperare;

27. regretă faptul că în comunicare nu sunt 
menționate alte regiuni sau țări; solicită 
Comisiei să stabilească alte parteneriate 
reciproc avantajoase cu țările bogate în 
resurse, precum cele din America de Nord, 
Australia, Asia și din regiunea Mercosur; 
consideră că UE ar trebui să ofere 
parteneriate „infrastructură-resurse”; 
solicită UE să susțină țările în curs de 
dezvoltare, bogate în resurse, precum 
India și Brazilia, în ceea ce privește 
dezvoltarea cunoștințelor acestora din 
punct de vedere geologic; propune, în acest 
context, înființarea, în cadrul facultăților de 
geologie, de departamente finanțate în 
cooperare;
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Or. ro

Amendamentul 248
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. regretă faptul că în comunicare nu sunt 
menționate alte regiuni sau țări; solicită 
Comisiei să stabilească alte parteneriate 
reciproc avantajoase cu țările bogate în 
resurse; consideră că UE ar trebui să ofere 
parteneriate „infrastructură-resurse”; 
solicită UE să susțină țările în curs de 
dezvoltare, bogate în resurse, în ceea ce 
privește dezvoltarea cunoștințelor acestora 
din punct de vedere geologic; propune, în 
acest context, înființarea, în cadrul 
facultăților de geologie, de departamente 
finanțate în cooperare;

27. regretă faptul că în comunicare nu sunt 
menționate alte regiuni sau țări; solicită 
Comisiei să promoveze alte parteneriate 
reciproc avantajoase cu țările bogate în 
resurse din Asia și din America Latină; 
consideră că UE ar trebui să ofere 
parteneriate „infrastructură-resurse”; 
solicită UE să susțină țările în curs de 
dezvoltare, bogate în resurse, în ceea ce 
privește dezvoltarea cunoștințelor acestora 
din punct de vedere geologic, al extracției 
și al procesării minereurilor; propune, în 
acest context, înființarea, în cadrul 
facultăților de geologie, de departamente 
finanțate în cooperare;

Or. en

Amendamentul 249
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. este preocupat de lipsa identificării unei 
strategii de cooperare cu China; subliniază 
nevoia unui dialog la nivel tehnologic cu 
China; solicită Comisiei să analizeze 
modalitatea în care proiectele-pilot privind 
activitățile miniere durabile, substituirea 
sau reciclarea materiilor prime chimice pot 
fi puse în aplicare în colaborare cu China;

28. subliniază faptul că politica unor țări 
emergente, în special cea a Chinei, care 
achiziționează materii prime din întreaga 
lume, în special din Africa, ar putea pune 
în pericol accesul Uniunii Europene la 
bunuri pe continent; este preocupat de 
lipsa identificării unei strategii de dialog și 
de cooperare cu China; subliniază nevoia 
comerțului și a dialogului la nivel 
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tehnologic cu China; solicită Comisiei să 
analizeze modalitatea în care proiectele-
pilot privind activitățile miniere durabile, 
substituirea sau reciclarea materiilor prime 
chimice pot fi puse în aplicare în 
colaborare cu China, acestea contribuind, 
de asemenea, la îmbunătățirea securității 
aprovizionării cu materii prime în 
Europa;

Or. en

Amendamentul 250
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. este preocupat de lipsa identificării unei 
strategii de cooperare cu China; subliniază 
nevoia unui dialog la nivel tehnologic cu 
China; solicită Comisiei să analizeze 
modalitatea în care proiectele-pilot privind 
activitățile miniere durabile, substituirea 
sau reciclarea materiilor prime chimice pot 
fi puse în aplicare în colaborare cu China;

28. este preocupat de lipsa identificării unei 
strategii de cooperare cu China; subliniază 
nevoia unui dialog la nivel tehnologic cu 
China; solicită Comisiei să analizeze 
modalitatea în care proiectele-pilot privind 
activitățile miniere durabile și prelucrarea 
minereurilor, substituirea, eficiența 
utilizării resurselor sau reciclarea 
materiilor prime chimice pot fi puse în 
aplicare în colaborare cu China în vederea 
obținerii de avantaje reciproce; de 
asemenea, sprijină în mod ferm 
desfășurarea unor dialoguri bilaterale 
similare cu economii de prag, precum 
Brazilia, asupra unor probleme pertinente 
privind materiile prime; solicită Comisiei 
să abordeze problema privind materiile 
prime și în cadrul politicii europene de 
vecinătate;

Or. en

Amendamentul 251
Ioannis A. Tsoukalas



AM\864926RO.doc 51/69 PE462.883v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. este preocupat de lipsa identificării unei 
strategii de cooperare cu China; subliniază 
nevoia unui dialog la nivel tehnologic cu 
China; solicită Comisiei să analizeze 
modalitatea în care proiectele-pilot privind 
activitățile miniere durabile, substituirea 
sau reciclarea materiilor prime chimice pot 
fi puse în aplicare în colaborare cu China;

28. este preocupat de lipsa identificării unei 
strategii de cooperare sau chiar de 
concurență cu China; subliniază nevoia
unui dialog la nivel tehnologic cu China; 
solicită Comisiei să analizeze modalitatea 
în care proiectele-pilot privind activitățile 
miniere durabile, substituirea sau reciclarea 
materiilor prime chimice pot fi puse în 
aplicare în colaborare cu China; solicită 
Comisiei să evalueze impactul asupra 
mediului al materiilor prime, în special al 
pământurilor rare, inclusiv al produselor 
finite care le conțin, care sunt importate 
din China;

Or. en

Amendamentul 252
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. este preocupat de lipsa identificării unei 
strategii de cooperare cu China; subliniază 
nevoia unui dialog la nivel tehnologic cu 
China; solicită Comisiei să analizeze 
modalitatea în care proiectele-pilot privind 
activitățile miniere durabile, substituirea 
sau reciclarea materiilor prime chimice pot 
fi puse în aplicare în colaborare cu China;

28. este preocupat de lipsa identificării unei 
strategii de cooperare cu China și alți 
actori-cheie internaționali; subliniază 
nevoia unui dialog la nivel tehnologic cu 
China; solicită Comisiei să analizeze 
modalitatea în care proiectele-pilot privind 
activitățile miniere durabile, substituirea 
sau reciclarea materiilor prime chimice pot 
fi puse în aplicare în colaborare cu actorii-
cheie internaționali;

Or. en
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Amendamentul 253
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. este preocupat de lipsa identificării unei 
strategii de cooperare cu China; subliniază 
nevoia unui dialog la nivel tehnologic cu 
China; solicită Comisiei să analizeze 
modalitatea în care proiectele-pilot privind 
activitățile miniere durabile, substituirea 
sau reciclarea materiilor prime chimice pot 
fi puse în aplicare în colaborare cu China;

28. este preocupat de lipsa identificării unei 
strategii de cooperare cu China, acest lucru 
fiind problematic, deoarece China 
controlează o mare parte din piața 
materiilor prime; subliniază nevoia unui 
dialog la nivel tehnologic cu China; solicită 
Comisiei să analizeze modalitatea în care
proiectele-pilot privind activitățile miniere 
durabile, substituirea sau reciclarea 
materiilor prime chimice pot fi puse în 
aplicare în colaborare cu China;

Or. en

Amendamentul 254
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. este preocupat de lipsa identificării unei 
strategii de cooperare cu China; subliniază 
nevoia unui dialog la nivel tehnologic cu 
China; solicită Comisiei să analizeze 
modalitatea în care proiectele-pilot privind 
activitățile miniere durabile, substituirea 
sau reciclarea materiilor prime chimice pot 
fi puse în aplicare în colaborare cu China;

28. este preocupat de lipsa identificării unei 
strategii de cooperare cu China; subliniază 
nevoia unui dialog la nivel tehnologic cu 
China; subliniază importanța controalelor 
și a reglementării corespunzătoare și
solicită Comisiei să analizeze modalitatea 
în care proiectele-pilot privind activitățile 
miniere durabile, substituirea sau reciclarea 
materiilor prime chimice pot fi puse în 
aplicare în colaborare cu China;

Or. en
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Amendamentul 255
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. reamintește faptul că în China există 
o strategie de succes pe termen lung 
privind pământurile rare, care combină o 
organizare verticală a industriei sale de 
pământuri rare cu o cercetare și 
dezvoltare puternice, iar această țară a 
obținut deja un avantaj competitiv 
semnificativ din rafinarea pământurilor 
rare și producerea de aliaje și produse 
finite, în timp ce industria UE nu dispune 
nici de acces la pământuri rare ca materii 
prime și nici de cunoștințele științifice și 
industriale pentru prelucrarea acestora; 
în plus, China a impus restricții la export 
și taxe pentru transportul de pământuri 
rare, agravând problema aprovizionării 
pentru UE; subliniază, în acest context, 
necesitatea ca UE să identifice și să 
examineze posibila exploatare de surse 
alternative de pământuri rare (care nu 
provin din China);

Or. en

Amendamentul 256
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. consideră că politica parteneriatului 
strategic dintre UE și Federația Rusă este 
un element important în ceea ce privește 
îmbunătățirea echilibrului materiilor 
prime pe piața comună, în schimbul 
cooperării în domeniul modernizării 
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acestei țări;

Or. pl

Amendamentul 257
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. își exprimă opoziția fermă față de 
politicile protecționiste ale țărilor bogate 
în resurse și solicită Comisiei să ia măsuri 
decisive în cadrul OMC, G20 și OCDE 
pentru a combate protecționismul;

Or. en

Amendamentul 258
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. consideră că strategia UE privind 
materiile prime trebuie să reflecte 
diferențele dintre economiile dezvoltate și 
principalele economii emergente, pe de o 
parte, și țările cele mai puțin dezvoltate,
pe de altă parte;

Or. en

Amendamentul 259
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 29
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este de acord cu faptul că politica de 
dezvoltare joacă un rol în sprijinirea țărilor 
în procesul de transformare a resurselor 
acestora în creștere durabilă și favorabilă 
incluziunii, printre altele prin consolidarea 
guvernanței și a transparenței; nu
consideră politica de dezvoltare drept un 
instrument diplomatic pentru domeniul 
materiilor prime; consideră că acordurile 
comerciale ar trebui să asigure 
flexibilitatea necesară pentru a susține 
țările în curs de dezvoltare în crearea de 
legături între industria extractivă și 
industria locală; consideră că suveranitatea 
țărilor la nivel de resurse trebuie respectată 
în acest context;

29. este de acord cu faptul că politica de 
dezvoltare joacă un rol în sprijinirea țărilor 
în procesul de transformare a resurselor 
acestora în creștere durabilă și favorabilă 
incluziunii, printre altele prin consolidarea 
guvernanței și a transparenței; subliniază 
faptul că politica de dezvoltare nu este un 
instrument diplomatic pentru domeniul 
materiilor prime; consideră că acordurile 
comerciale ar trebui să asigure 
flexibilitatea necesară pentru a susține 
țările în curs de dezvoltare în crearea de 
legături între industria extractivă și 
industria locală; consideră că suveranitatea 
țărilor la nivel de resurse trebuie respectată 
și solicită Comisiei, în acest context, să 
echilibreze opoziția sa față de taxele de 
export din țările în curs de dezvoltare, 
printr-o abordare diferențiată care să țină 
seama de diferitele contexte naționale, 
astfel încât obiectivele de dezvoltare și 
industrializarea țărilor în curs de 
dezvoltare să nu fie puse în pericol; 
subliniază că un comerț liber și echitabil 
este de o importanță crucială pentru 
dezvoltarea sectorului materiilor prime la 
nivel mondial și pentru crearea bogăției 
în toate societățile;

Or. en

Amendamentul 260
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este de acord cu faptul că politica de 
dezvoltare joacă un rol în sprijinirea țărilor 
în procesul de transformare a resurselor 
acestora în creștere durabilă și favorabilă 

29. este de acord cu faptul că politica de 
dezvoltare joacă un rol în sprijinirea țărilor 
în procesul de transformare a resurselor 
acestora în creștere durabilă și favorabilă 
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incluziunii, printre altele prin consolidarea 
guvernanței și a transparenței; nu 
consideră politica de dezvoltare drept un 
instrument diplomatic pentru domeniul 
materiilor prime; consideră că acordurile 
comerciale ar trebui să asigure 
flexibilitatea necesară pentru a susține 
țările în curs de dezvoltare în crearea de 
legături între industria extractivă și
industria locală; consideră că suveranitatea 
țărilor la nivel de resurse trebuie respectată 
în acest context;

incluziunii, printre altele prin consolidarea 
guvernanței și a transparenței; consideră că 
acordurile comerciale ar trebui să asigure 
flexibilitatea necesară pentru a susține 
țările în curs de dezvoltare în crearea de 
legături între industria extractivă și 
industria locală; consideră că suveranitatea 
țărilor la nivel de resurse trebuie respectată 
în acest context; cu toate acestea, UE ar 
trebui să analizeze de la caz la caz
posibilitatea de a limita preferințele 
autonome față de țările care aplică 
măsuri restrictive nejustificate în ceea ce 
privește comerțul și investițiile în 
domeniul materiilor prime;

Or. en

Amendamentul 261
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este de acord cu faptul că politica de 
dezvoltare joacă un rol în sprijinirea țărilor 
în procesul de transformare a resurselor 
acestora în creștere durabilă și favorabilă 
incluziunii, printre altele prin consolidarea 
guvernanței și a transparenței; nu consideră 
politica de dezvoltare drept un instrument 
diplomatic pentru domeniul materiilor 
prime; consideră că acordurile comerciale 
ar trebui să asigure flexibilitatea necesară 
pentru a susține țările în curs de dezvoltare 
în crearea de legături între industria 
extractivă și industria locală; consideră că 
suveranitatea țărilor la nivel de resurse 
trebuie respectată în acest context;

29. este de acord cu faptul că politica de 
dezvoltare joacă un rol în sprijinirea țărilor 
în procesul de transformare a resurselor 
acestora în creștere durabilă și favorabilă 
incluziunii, printre altele prin consolidarea 
guvernanței și a transparenței; consideră că
politica de dezvoltare poate juca un 
important rol de sprijin în politica 
europeană privind materiile prime; totuși,
nu consideră această politică drept un 
instrument diplomatic pentru domeniul 
materiilor prime; consideră că acordurile 
comerciale ar trebui să asigure 
flexibilitatea necesară pentru a susține 
țările în curs de dezvoltare în crearea de 
legături între industria extractivă și 
industria locală; consideră că suveranitatea 
țărilor la nivel de resurse trebuie respectată 
în acest context;
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Or. en

Amendamentul 262
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este de acord cu faptul că politica de 
dezvoltare joacă un rol în sprijinirea țărilor 
în procesul de transformare a resurselor 
acestora în creștere durabilă și favorabilă 
incluziunii, printre altele prin consolidarea 
guvernanței și a transparenței; nu consideră 
politica de dezvoltare drept un instrument 
diplomatic pentru domeniul materiilor 
prime; consideră că acordurile comerciale 
ar trebui să asigure flexibilitatea necesară 
pentru a susține țările în curs de dezvoltare 
în crearea de legături între industria 
extractivă și industria locală; consideră că
suveranitatea țărilor la nivel de resurse 
trebuie respectată în acest context;

29. este de acord cu faptul că politica de 
dezvoltare joacă un rol în sprijinirea țărilor 
în procesul de transformare a resurselor 
acestora în creștere durabilă și favorabilă 
incluziunii, printre altele prin consolidarea 
guvernanței și a transparenței; nu consideră 
politica de dezvoltare drept un instrument 
diplomatic pentru domeniul materiilor 
prime; consideră că acordurile comerciale 
ar trebui să asigure flexibilitatea necesară 
pentru a susține țările în curs de dezvoltare 
în crearea de legături între industria 
extractivă și industria locală; consideră că 
suveranitatea țărilor la nivel de resurse 
trebuie respectată în acest context; constată 
că veniturile provenite din materiile prime 
joacă un rol esențial în a permite țărilor 
mai puțin dezvoltate să atingă obiectivele 
de dezvoltare ale mileniului;

Or. en

Amendamentul 263
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este de acord cu faptul că politica de 
dezvoltare joacă un rol în sprijinirea țărilor 
în procesul de transformare a resurselor 
acestora în creștere durabilă și favorabilă 
incluziunii, printre altele prin consolidarea 

29. este de acord cu faptul că politica de 
dezvoltare joacă un rol în sprijinirea țărilor 
în procesul de transformare a resurselor 
acestora în creștere durabilă și favorabilă 
incluziunii, printre altele prin consolidarea 
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guvernanței și a transparenței; nu consideră 
politica de dezvoltare drept un instrument 
diplomatic pentru domeniul materiilor 
prime; consideră că acordurile comerciale 
ar trebui să asigure flexibilitatea necesară 
pentru a susține țările în curs de dezvoltare 
în crearea de legături între industria 
extractivă și industria locală; consideră că 
suveranitatea țărilor la nivel de resurse 
trebuie respectată în acest context;

guvernanței și a transparenței; nu consideră 
politica de dezvoltare drept un instrument 
diplomatic pentru domeniul materiilor 
prime; consideră că acordurile comerciale 
ar trebui să asigure flexibilitatea necesară 
pentru a susține țările în curs de dezvoltare 
în crearea de legături între industria 
extractivă și industria locală; consideră că 
suveranitatea țărilor la nivel de resurse 
trebuie respectată în acest context; solicită 
Comisiei să asigure coerența între politica 
de dezvoltare și politica privind materiile 
prime;

Or. en

Amendamentul 264
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. este de acord cu faptul că politica de 
dezvoltare joacă un rol în sprijinirea țărilor 
în procesul de transformare a resurselor 
acestora în creștere durabilă și favorabilă 
incluziunii, printre altele prin consolidarea 
guvernanței și a transparenței; nu consideră 
politica de dezvoltare drept un instrument 
diplomatic pentru domeniul materiilor 
prime; consideră că acordurile comerciale 
ar trebui să asigure flexibilitatea necesară 
pentru a susține țările în curs de dezvoltare 
în crearea de legături între industria 
extractivă și industria locală; consideră că 
suveranitatea țărilor la nivel de resurse 
trebuie respectată în acest context;

29. este de acord cu faptul că politica de 
dezvoltare joacă un rol în sprijinirea țărilor 
în procesul de transformare a resurselor 
acestora în creștere durabilă și favorabilă 
incluziunii, printre altele prin consolidarea 
guvernanței și a transparenței; consideră 
politica de dezvoltare drept un instrument 
diplomatic pentru domeniul materiilor 
prime; consideră că acordurile comerciale 
ar trebui să asigure flexibilitatea necesară 
pentru a susține țările în curs de dezvoltare 
în crearea de legături între industria 
extractivă și industria locală; consideră că 
suveranitatea țărilor la nivel de resurse 
trebuie respectată în acest context;

Or. en

Amendamentul 265
Adam Gierek
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Propunere de rezoluție
Punctul 29a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. suveranitatea statelor membre la 
nivel de materii prime și rolul lor crescut 
în modelarea politicii privind materiile 
prime a UE, care este condiționată de
numeroasele restricții legate de mediu, de 
sol și geologice, precum și de tradițiile 
locale, trebuie să se bazeze pe o creștere a 
contribuțiilor din fondurile publice, de 
exemplu, din fondul de pensii, la investiții 
legate de achiziționarea de materii 
primare, secundare, cât și rezultate în 
urma reciclării;

Or. pl

Amendamentul 266
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită Comisiei să ajute țările în curs 
de dezvoltare să depășească diferențele la 
nivel de informații în contextul 
negocierilor contractelor privind materiile 
prime și mineritul, prin consolidarea 
capacităților acestora;

30. solicită Comisiei să ajute țările în curs 
de dezvoltare să depășească diferențele la 
nivel de informații în contextul 
negocierilor contractelor privind materiile 
prime și mineritul, prin consolidarea 
capacităților acestora; consideră că 
strategia UE privind materiile prime 
trebuie să fie în concordanță cu obiectivul 
general de eradicare a sărăciei și de 
coerență a politicilor, astfel cum se 
prevede la articolul 208 din Tratatul de la 
Lisabona;

Or. en
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Amendamentul 267
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită Comisiei să ajute țările în curs 
de dezvoltare să depășească diferențele la 
nivel de informații în contextul 
negocierilor contractelor privind materiile 
prime și mineritul, prin consolidarea 
capacităților acestora;

30. solicită Comisiei să ajute țările în curs 
de dezvoltare să depășească diferențele la 
nivel de informații în contextul 
negocierilor contractelor privind materiile 
prime și mineritul, prin consolidarea 
capacităților acestora, atât la nivel 
național, cât și în rândul comunităților 
locale;

Or. en

Amendamentul 268
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită Comisiei să ajute țările în curs 
de dezvoltare să depășească diferențele la 
nivel de informații în contextul 
negocierilor contractelor privind materiile 
prime și mineritul, prin consolidarea 
capacităților acestora;

30. solicită Comisiei să ajute țările în curs 
de dezvoltare să depășească diferențele la 
nivel de informații în contextul 
negocierilor contractelor privind materiile 
prime și mineritul, prin consolidarea 
capacităților acestora, atât la nivel 
național, cât și la nivel local;

Or. en

Amendamentul 269
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 30
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită Comisiei să ajute țările în curs 
de dezvoltare să depășească diferențele la 
nivel de informații în contextul 
negocierilor contractelor privind materiile 
prime și mineritul, prin consolidarea 
capacităților acestora;

30. solicită Comisiei să ajute țările în curs 
de dezvoltare să depășească diferențele la 
nivel de informații în contextul 
negocierilor contractelor privind materiile 
prime și mineritul, prin consolidarea 
capacităților acestora și prin transferul de 
tehnologie;

Or. en

Amendamentul 270
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază rolul pe care îl joacă 
responsabilitatea socială a întreprinderilor, 
prin aderarea la standarde superioare de 
muncă, sociale și ecologice din străinătate 
și prin folosirea celor mai avansate 
tehnologii disponibile; solicită 
întreprinderilor din UE să elaboreze un cod 
de conduită adecvat pentru acele 
întreprinderi care operează în țări terțe; 
solicită Comisiei să urmeze legea Dodd-
Frank din SUA privind minereurile extrase 
în condiții de conflict armat; susține 
Inițiativa pentru transparența în industriile 
extractive (EITI); consideră că aceste 
standarde ar trebui aplicate, în mod 
deosebit, în cazul proiectelor finanțate de 
UE, de exemplu prin intermediul BEI; 
solicită Comisiei să consolideze utilizarea 
tehnologiei de „amprentare” în acest 
context și să promoveze proiecte-pilot 
bazate pe experiențele referitoare la 
„amprentele de columbit-tantalit”;

31. subliniază rolul pe care îl joacă 
responsabilitatea socială a întreprinderilor, 
prin aderarea la standarde superioare de 
muncă, sociale și ecologice din străinătate 
și prin folosirea celor mai avansate 
tehnologii disponibile; salută, în acest 
context, contribuțiile pozitive aduse prin 
intermediul inițiativei „Global Compact” 
a ONU; solicită întreprinderilor din UE să 
elaboreze un cod de conduită adecvat 
pentru acele întreprinderi care operează în 
țări terțe; solicită Comisiei să ia măsuri 
care să asigure respectarea normelor 
sociale, de mediu și de muncă de către 
întreprinderile UE care exploatează 
resurse naturale în țările terțe; solicită 
Comisiei să prezinte o propunere proprie 
referitoare la elaborarea de rapoarte pe 
țară privind minereurile extrase în condiții 
de conflict armat, urmând exemplul legii
Dodd-Frank din SUA; susține Inițiativa 
pentru transparența în industriile extractive 
(EITI) și rețeaua globală „Publică ce 
plătești” (PWYP); consideră că aceste 
standarde ar trebui aplicate, în mod 
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deosebit, în cazul proiectelor finanțate de 
UE, de exemplu prin intermediul BEI; 
solicită Comisiei să consolideze utilizarea 
tehnologiei de „amprentare” în acest 
context și să promoveze proiecte-pilot 
bazate pe experiențele referitoare la 
„amprentele de columbit-tantalit”; invită 
BEI să efectueze cu regularitate o analiză 
a efectelor scontate ale creditării oferite 
de aceasta în industria extractivă;

Or. en

Amendamentul 271
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază rolul pe care îl joacă 
responsabilitatea socială a întreprinderilor, 
prin aderarea la standarde superioare de 
muncă, sociale și ecologice din străinătate 
și prin folosirea celor mai avansate 
tehnologii disponibile; solicită 
întreprinderilor din UE să elaboreze un cod 
de conduită adecvat pentru acele 
întreprinderi care operează în țări terțe; 
solicită Comisiei să urmeze legea Dodd-
Frank din SUA privind minereurile extrase 
în condiții de conflict armat; susține 
Inițiativa pentru transparența în industriile 
extractive (EITI); consideră că aceste 
standarde ar trebui aplicate, în mod 
deosebit, în cazul proiectelor finanțate de 
UE, de exemplu prin intermediul BEI; 
solicită Comisiei să consolideze utilizarea 
tehnologiei de „amprentare” în acest 
context și să promoveze proiecte-pilot 
bazate pe experiențele referitoare la 
„amprentele de columbit-tantalit”;

31. subliniază rolul pe care îl joacă 
responsabilitatea socială a întreprinderilor, 
prin aderarea la standarde superioare de 
muncă, sociale și ecologice din străinătate 
și prin folosirea celor mai avansate 
tehnologii disponibile; solicită 
întreprinderilor din UE să elaboreze un cod 
de conduită adecvat pentru acele 
întreprinderi care operează în țări terțe; 
solicită Comisiei să urmeze exemplul legii
Dodd-Frank din SUA, stabilind o cerință 
obligatorie din punct de vedere juridic 
pentru întreprinderile din industria 
extractivă cu privire la publicarea plăților 
efectuate către țările-gazdă pentru fiecare 
proiect în care acestea au investit, în 
fiecare țară în care funcționează, și să 
analizeze posibilitatea de a depăși sfera 
legii Dodd-Frank, incluzând alte sectoare 
ale economiei și alte tipuri de informații, 
cum ar fi cele privind profiturile și 
vânzările; solicită Comisie să instituie legi 
similare legii Dodd-Frank privind 
aprovizionarea cu minereuri extrase în 
condiții de conflict armat din, de exemplu, 
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RDC; susține Inițiativa pentru transparența 
în industriile extractive (EITI); consideră 
că aceste standarde ar trebui aplicate, în 
mod deosebit, în cazul proiectelor finanțate 
de UE, de exemplu prin intermediul BEI; 
solicită Comisiei să consolideze utilizarea 
tehnologiei de „amprentare” în acest 
context și să promoveze proiecte-pilot 
bazate pe experiențele referitoare la 
„amprentele de columbit-tantalit”;

Or. en

Amendamentul 272
Marita Ulvskog, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază rolul pe care îl joacă 
responsabilitatea socială a întreprinderilor, 
prin aderarea la standarde superioare de 
muncă, sociale și ecologice din străinătate 
și prin folosirea celor mai avansate 
tehnologii disponibile; solicită 
întreprinderilor din UE să elaboreze un cod 
de conduită adecvat pentru acele 
întreprinderi care operează în țări terțe; 
solicită Comisiei să urmeze legea Dodd-
Frank din SUA privind minereurile extrase 
în condiții de conflict armat; susține 
Inițiativa pentru transparența în industriile 
extractive (EITI); consideră că aceste 
standarde ar trebui aplicate, în mod 
deosebit, în cazul proiectelor finanțate de 
UE, de exemplu prin intermediul BEI; 
solicită Comisiei să consolideze utilizarea 
tehnologiei de „amprentare” în acest 
context și să promoveze proiecte-pilot 
bazate pe experiențele referitoare la 
„amprentele de columbit-tantalit”;

31. subliniază rolul pe care îl joacă 
responsabilitatea socială a întreprinderilor, 
prin aderarea la standarde superioare de 
muncă, sociale și ecologice din străinătate 
și prin folosirea celor mai avansate 
tehnologii disponibile; solicită 
întreprinderilor din UE să elaboreze un cod 
de conduită adecvat pentru acele 
întreprinderi care operează în țări terțe și să 
își bazeze activitățile pe orientările OCDE 
pentru întreprinderile multinaționale și pe 
ISO 26000; solicită Comisiei să urmeze 
spiritul legii Dodd-Frank din SUA privind 
minereurile extrase în condiții de conflict 
armat și îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere legislativă; susține Inițiativa 
pentru transparența în industriile extractive 
(EITI); consideră că aceste standarde ar 
trebui aplicate, în mod deosebit, în cazul 
proiectelor finanțate de UE, de exemplu 
prin intermediul BEI; solicită Comisiei să 
consolideze utilizarea tehnologiei de 
„amprentare” în acest context și să 
promoveze proiecte-pilot bazate pe 
experiențele referitoare la „amprentele de 
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columbit-tantalit”;

Or. en

Amendamentul 273
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază rolul pe care îl joacă 
responsabilitatea socială a întreprinderilor, 
prin aderarea la standarde superioare de 
muncă, sociale și ecologice din străinătate 
și prin folosirea celor mai avansate 
tehnologii disponibile; solicită 
întreprinderilor din UE să elaboreze un cod 
de conduită adecvat pentru acele 
întreprinderi care operează în țări terțe; 
solicită Comisiei să urmeze legea Dodd-
Frank din SUA privind minereurile extrase 
în condiții de conflict armat; susține 
Inițiativa pentru transparența în industriile 
extractive (EITI); consideră că aceste 
standarde ar trebui aplicate, în mod 
deosebit, în cazul proiectelor finanțate de 
UE, de exemplu prin intermediul BEI; 
solicită Comisiei să consolideze utilizarea 
tehnologiei de „amprentare” în acest 
context și să promoveze proiecte-pilot 
bazate pe experiențele referitoare la 
„amprentele de columbit-tantalit”;

31. subliniază rolul pe care îl joacă 
responsabilitatea socială a întreprinderilor, 
prin aderarea la standarde superioare de 
muncă, sociale și ecologice din străinătate 
și prin folosirea celor mai avansate 
tehnologii disponibile; solicită 
întreprinderilor din UE să elaboreze un cod 
de conduită adecvat pentru acele 
întreprinderi care operează în țări terțe; 
solicită Comisiei să urmeze legea Dodd-
Frank din SUA privind minereurile extrase 
în condiții de conflict armat; susține 
Inițiativa pentru transparența în industriile 
extractive (EITI); consideră că aceste 
standarde ar trebui aplicate, în mod 
deosebit, în cazul proiectelor finanțate de 
UE, de exemplu prin intermediul BEI; 
îndeamnă UE să analizeze modul în care 
poate fi prevenit importul de minereuri 
comercializate sau extrase ilegal; solicită 
Comisiei să consolideze utilizarea 
tehnologiei de „amprentare” în acest 
context și să promoveze proiecte-pilot 
bazate pe experiențele referitoare la 
„amprentele de columbit-tantalit”;

Or. en

Amendamentul 274
Bendt Bendtsen
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Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază rolul pe care îl joacă 
responsabilitatea socială a întreprinderilor, 
prin aderarea la standarde superioare de 
muncă, sociale și ecologice din străinătate 
și prin folosirea celor mai avansate 
tehnologii disponibile; solicită 
întreprinderilor din UE să elaboreze un cod 
de conduită adecvat pentru acele 
întreprinderi care operează în țări terțe; 
solicită Comisiei să urmeze legea Dodd-
Frank din SUA privind minereurile extrase 
în condiții de conflict armat; susține 
Inițiativa pentru transparența în industriile 
extractive (EITI); consideră că aceste 
standarde ar trebui aplicate, în mod 
deosebit, în cazul proiectelor finanțate de 
UE, de exemplu prin intermediul BEI; 
solicită Comisiei să consolideze utilizarea 
tehnologiei de „amprentare” în acest 
context și să promoveze proiecte-pilot 
bazate pe experiențele referitoare la 
„amprentele de columbit-tantalit”;

31. subliniază rolul pe care îl joacă 
responsabilitatea socială a întreprinderilor, 
prin aderarea la standarde superioare de 
muncă, sociale și ecologice din străinătate 
și prin folosirea celor mai avansate 
tehnologii disponibile; solicită 
întreprinderilor din UE să elaboreze un cod 
de conduită adecvat pentru acele 
întreprinderi care operează în țări terțe; 
solicită Comisiei să urmeze legea Dodd-
Frank din SUA privind minereurile extrase 
în condiții de conflict armat; susține 
Inițiativa pentru transparența în industriile 
extractive (EITI); consideră că aceste 
standarde ar trebui aplicate, în mod 
deosebit, în cazul proiectelor finanțate de 
UE, de exemplu prin intermediul BEI; 
solicită Comisiei să analizeze utilizarea 
tehnologiei de „amprentare” în acest 
context și să promoveze proiecte-pilot 
bazate pe experiențele referitoare la 
„amprentele de columbit-tantalit”;

Or. en

Amendamentul 275
Michael Theurer, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. salută activitatea desfășurată în cadrul 
OCDE, G8 și G20 cu privire la materiile 
prime și sustenabilitate; susține includerea 
în aceste discuții a membrilor care nu fac 
parte din OCDE; solicită stabilirea unei 
cooperări strategice între UE, SUA și 
Japonia cu privire la materiile prime 
chimice prin comunicarea de date privind 

32. salută activitatea desfășurată în cadrul 
OCDE, G8 și G20 cu privire la materiile 
prime și sustenabilitate; subliniază faptul 
că este necesar un dialog G20 cu privire 
la accesul echitabil și durabil la materii 
prime pentru a realiza o perspectivă 
comună pentru liberul schimb de materii 
prime; susține includerea în aceste discuții 
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cererea și oferta, prognozarea comună, 
schimbul de bune practici, analiza 
lanțurilor de aprovizionare, analiza 
posibilității formării unor stocuri strategice 
comune și elaborarea de proiecte comune 
în domeniul C-D; invită Comisia să 
analizeze fezabilitatea unei inițiative 
privind statisticile internaționale referitoare 
la materiile prime chimice, pe baza 
exemplului Inițiativei privind datele 
comune ale organizațiilor (Joint 
Organisations Data Initiative, JODI);

a membrilor care nu fac parte din OCDE; 
solicită stabilirea unei cooperări strategice 
între UE, SUA și Japonia cu privire la 
materiile prime chimice în vederea unei 
„supravegheri a materiilor prime la nivel 
mondial” prin comunicarea de date privind 
cererea și oferta, prognozarea comună, 
schimbul de bune practici, analiza 
lanțurilor de aprovizionare, analiza 
posibilității formării unor stocuri strategice 
comune și elaborarea de proiecte comune 
în domeniul C-D; invită Comisia să 
analizeze fezabilitatea unei inițiative 
privind statisticile internaționale referitoare 
la materiile prime chimice, pe baza 
exemplului Inițiativei privind datele 
comune ale organizațiilor (Joint 
Organisations Data Initiative, JODI);

Or. en

Amendamentul 276
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. salută activitatea desfășurată în cadrul 
OCDE, G8 și G20 cu privire la materiile 
prime și sustenabilitate; susține includerea 
în aceste discuții a membrilor care nu fac 
parte din OCDE; solicită stabilirea unei 
cooperări strategice între UE, SUA și 
Japonia cu privire la materiile prime 
chimice prin comunicarea de date privind 
cererea și oferta, prognozarea comună, 
schimbul de bune practici, analiza 
lanțurilor de aprovizionare, analiza 
posibilității formării unor stocuri strategice 
comune și elaborarea de proiecte comune 
în domeniul C-D; invită Comisia să 
analizeze fezabilitatea unei inițiative 
privind statisticile internaționale referitoare 
la materiile prime chimice, pe baza 

32. salută activitatea desfășurată în cadrul 
OCDE, G8 și G20 cu privire la materiile 
prime și sustenabilitate; susține includerea 
în aceste discuții a membrilor care nu fac 
parte din OCDE; solicită stabilirea unei 
cooperări strategice între UE, SUA și 
Japonia cu privire la materiile prime 
chimice prin comunicarea de date privind 
cererea și oferta, prognozarea comună, 
schimbul de bune practici, analiza 
lanțurilor de aprovizionare, analiza 
posibilității formării unor stocuri strategice 
comune și elaborarea de proiecte comune 
în domeniul C-D; invită Comisia să 
analizeze fezabilitatea unei inițiative 
privind statisticile internaționale referitoare 
la materiile prime chimice, pe baza 
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exemplului Inițiativei privind datele 
comune ale organizațiilor (Joint 
Organisations Data Initiative, JODI);

exemplului Inițiativei privind datele 
comune ale organizațiilor (Joint 
Organisations Data Initiative, JODI), 
aceasta ar fi avantajoasă pentru sectoare 
industriale precum industria aerospațială, 
a automobilelor, chimică, de construcții, 
de echipamente și utilaje;

Or. en

Amendamentul 277
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. salută activitatea desfășurată în cadrul 
OCDE, G8 și G20 cu privire la materiile 
prime și sustenabilitate; susține includerea 
în aceste discuții a membrilor care nu fac 
parte din OCDE; solicită stabilirea unei 
cooperări strategice între UE, SUA și 
Japonia cu privire la materiile prime 
chimice prin comunicarea de date privind 
cererea și oferta, prognozarea comună, 
schimbul de bune practici, analiza 
lanțurilor de aprovizionare, analiza 
posibilității formării unor stocuri strategice 
comune și elaborarea de proiecte comune 
în domeniul C-D; invită Comisia să 
analizeze fezabilitatea unei inițiative 
privind statisticile internaționale referitoare 
la materiile prime chimice, pe baza 
exemplului Inițiativei privind datele 
comune ale organizațiilor (Joint 
Organisations Data Initiative, JODI);

32. salută activitatea desfășurată în cadrul
OCDE, G8 și G20 cu privire la materiile 
prime și sustenabilitate; solicită Comisei să 
promoveze activitatea OCDE cu privire la 
impactul restricțiilor la export și utilizarea 
acestora ca instrument de politică; susține 
includerea în aceste discuții a membrilor 
care nu fac parte din OCDE; solicită 
stabilirea unei cooperări strategice între 
UE, SUA și Japonia cu privire la materiile 
prime chimice prin comunicarea de date 
privind cererea și oferta, prognozarea 
comună, schimbul de bune practici, analiza 
lanțurilor de aprovizionare, analiza 
posibilității formării unor stocuri strategice 
comune și elaborarea de proiecte comune 
în domeniul C-D; invită Comisia să 
analizeze fezabilitatea unei inițiative 
privind statisticile internaționale referitoare 
la materiile prime chimice, pe baza 
exemplului Inițiativei privind datele 
comune ale organizațiilor (Joint 
Organisations Data Initiative, JODI);

Or. en
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Amendamentul 278
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. salută activitatea desfășurată în cadrul 
OCDE, G8 și G20 cu privire la materiile 
prime și sustenabilitate; susține includerea 
în aceste discuții a membrilor care nu fac 
parte din OCDE; solicită stabilirea unei 
cooperări strategice între UE, SUA și 
Japonia cu privire la materiile prime 
chimice prin comunicarea de date privind 
cererea și oferta, prognozarea comună, 
schimbul de bune practici, analiza 
lanțurilor de aprovizionare, analiza 
posibilității formării unor stocuri strategice 
comune și elaborarea de proiecte comune 
în domeniul C-D; invită Comisia să 
analizeze fezabilitatea unei inițiative 
privind statisticile internaționale referitoare 
la materiile prime chimice, pe baza 
exemplului Inițiativei privind datele 
comune ale organizațiilor (Joint 
Organisations Data Initiative, JODI);

32. salută activitatea desfășurată în cadrul 
OCDE, G8 și G20 cu privire la materiile 
prime și sustenabilitate; susține includerea 
în aceste discuții a membrilor care nu fac 
parte din OCDE; solicită stabilirea unei 
cooperări strategice între UE, SUA și 
Japonia cu privire la materiile prime 
chimice prin comunicarea de date privind 
cererea și oferta, prognozarea comună, 
schimbul de bune practici, analiza 
lanțurilor de aprovizionare, analiza 
posibilității formării unor stocuri strategice 
comune și elaborarea de proiecte comune 
în domeniul C-D; invită Comisia să 
analizeze fezabilitatea unei inițiative 
privind statisticile internaționale referitoare 
la materiile prime chimice, pe baza 
exemplului Inițiativei privind datele 
comune ale organizațiilor (Joint 
Organisations Data Initiative, JODI), 
precum și dacă un acord internațional 
privind metalele ar putea fi un instrument 
util;

Or. en

Amendamentul 279
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. salută activitatea desfășurată în cadrul 
OCDE, G8 și G20 cu privire la materiile 
prime și sustenabilitate; susține includerea 
în aceste discuții a membrilor care nu fac 

32. salută activitatea desfășurată în cadrul 
OCDE, G8 și G20 cu privire la materiile 
prime și sustenabilitate; susține includerea 
în aceste discuții a membrilor care nu fac 
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parte din OCDE; solicită stabilirea unei 
cooperări strategice între UE, SUA și 
Japonia cu privire la materiile prime 
chimice prin comunicarea de date privind 
cererea și oferta, prognozarea comună, 
schimbul de bune practici, analiza 
lanțurilor de aprovizionare, analiza 
posibilității formării unor stocuri strategice 
comune și elaborarea de proiecte comune 
în domeniul C-D; invită Comisia să 
analizeze fezabilitatea unei inițiative 
privind statisticile internaționale referitoare 
la materiile prime chimice, pe baza 
exemplului Inițiativei privind datele 
comune ale organizațiilor (Joint 
Organisations Data Initiative, JODI);

parte din OCDE; solicită stabilirea unei 
cooperări strategice între UE, SUA și
Japonia cu privire la materiile prime 
chimice prin comunicarea de date privind 
cererea și oferta, prognozarea comună, 
schimbul de bune practici, cunoștințe 
tehnologice și brevete, analiza lanțurilor de 
aprovizionare, analiza posibilității formării 
unor stocuri strategice comune și 
elaborarea de proiecte comune în domeniul 
C-D; invită Comisia să analizeze 
fezabilitatea unei inițiative privind 
statisticile internaționale referitoare la 
materiile prime chimice, pe baza 
exemplului Inițiativei privind datele 
comune ale organizațiilor (Joint 
Organisations Data Initiative, JODI);

Or. en


