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Amendamentul 1
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța utilizării eficiente 
a resurselor în vederea realizării 
obiectivelor strategiei Europa 2020; 
subliniază faptul că decuplarea creșterii 
economice de consumul de resurse este 
esențial pentru îmbunătățirea 
competitivității industriale a Europei și 
pentru reducerea dependenței sale relative 
față de resursele din import;

1. subliniază importanța utilizării eficiente 
a resurselor în vederea realizării 
obiectivelor Strategiei Europa 2020; 
subliniază faptul că decuplarea creșterii 
economice de consumul de resurse este 
esențială pentru îmbunătățirea 
competitivității industriale a Europei și 
pentru reducerea dependenței sale relative 
față de resursele din import; solicită 
Comisiei să furnizeze detalii suplimentare 
privind modul în care va fi evaluat în mod 
concret progresul statelor membre către o 
mai mare eficiență a utilizării resurselor 
în cadrul procesului semestrului 
european; solicită statelor membre să 
adopte foi de parcurs naționale privind 
utilizarea eficientă a resurselor, inclusiv 
măsuri și obiective specifice, alături de 
obiectivele Foii de parcurs a UE;

Or. en

Amendamentul 2
Kent Johansson

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța utilizării eficiente 
a resurselor în vederea realizării 
obiectivelor strategiei Europa 2020; 
subliniază faptul că decuplarea creșterii 
economice de consumul de resurse este 
esențial pentru îmbunătățirea 
competitivității industriale a Europei și 
pentru reducerea dependenței sale relative 

1. subliniază importanța utilizării eficiente 
a resurselor în vederea realizării 
obiectivelor Strategiei Europa 2020; 
subliniază faptul că decuplarea creșterii 
economice de consumul de resurse este 
esențială pentru îmbunătățirea 
competitivității industriale a Europei și 
pentru reducerea dependenței sale relative 
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față de resursele din import; față de resursele din import; crede cu tărie
că programul-cadru pentru cercetare și 
inovare Orizont 2020 ar trebui să joace un 
rol esențial în această privință;

Or. en

Amendamentul 3
Adam Gierek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța utilizării eficiente 
a resurselor în vederea realizării 
obiectivelor strategiei Europa 2020; 
subliniază faptul că decuplarea creșterii 
economice de consumul de resurse este 
esențial pentru îmbunătățirea 
competitivității industriale a Europei și 
pentru reducerea dependenței sale relative
față de resursele din import;

1. subliniază importanța utilizării eficiente 
a resurselor naturale în vederea realizării 
obiectivelor Strategiei Europa 2020; 
subliniază importanța decuplării creșterii 
economice reale de utilizarea de resurse 
într-un mod ineficient și dăunător 
mediului pentru îmbunătățirea 
competitivității industriale a Europei și 
pentru reducerea dependenței sale actuale
față de materiile prime din import;

Or. pl

Amendamentul 4
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța utilizării eficiente 
a resurselor în vederea realizării 
obiectivelor strategiei Europa 2020; 
subliniază faptul că decuplarea creșterii 
economice de consumul de resurse este 
esențial pentru îmbunătățirea 

1. subliniază importanța utilizării eficiente 
a resurselor în vederea realizării 
obiectivelor Strategiei Europa 2020; 
subliniază faptul că decuplarea absolută a
creșterii economice de consumul de 
resurse, în special de materii1, este 

                                               
1 (Materiile constituie o categorie specifică de resurse: diferitele forme prin care trec anumite resurse naturale 
(biomasă, minereuri de extracție, minereuri metalifere, resurse energetice fosile) de la extracție până la 
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competitivității industriale a Europei și 
pentru reducerea dependenței sale relative 
față de resursele din import;

esențială pentru îmbunătățirea 
competitivității industriale a Europei și 
pentru reducerea dependenței sale relative 
față de resursele din import;

Or. fr

Amendamentul 5
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. din cauza limitelor indicatorului de 
bază privind productivitatea resurselor, 
invită Comisia să elaboreze, în cel mai 
scurt termen, un indicator privind 
consumul de materii prime, în 
conformitate cu o abordare bazată pe 
ciclul de viață, integrând fluxurile 
ascunse, adică eventualul transfer de 
presiuni asupra mediului în afara UE și 
deplasarea problemei resurselor rare și a 
dependențelor;

Or. fr

Amendamentul 6
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că apa reprezintă o 
resursă vitală care trebuie protejată și 
gestionată cu eficiență în UE; consideră 
că, dat fiind că bazinele hidrografice se 
află, în general, pe teritoriul mai multor 

                                                                                                                                                  
eliminarea lor. Materiile includ astfel tot ceea ce se extrage sau derivă din resurse naturale, fie acestea organice 
sau anorganice, în orice punct al ciclului lor de viață.
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state membre, sunt necesare investiții 
comune pentru gestionarea apei;

Or. pl

Amendamentul 7
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. atrage atenția asupra faptului că în 
fiecare an, UE aruncă deșeuri reciclabile, 
precum hârtia, sticla, plasticul, aluminiul 
și oțelul, în valoare de 5,25 miliarde EUR, 
iar prin reciclarea acestora s-ar putea 
evita, anual, producerea a 148 de 
milioane de tone de CO2;

Or. ro

Amendamentul 8
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază faptul că, printr-o 
gestionare mai bună a deșeurile urbane,
s-ar evita producerea a 92 de milioane de 
tone de gaze cu efect de seră până în 
2020, comparativ cu 1995, și s-ar putea 
crea, în Europa, peste 500 000 de locuri 
de muncă, dacă statele membre ar recicla 
70 % din deșeurile pe care le produc;

Or. ro
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Amendamentul 9
Herbert Reul

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că succesul politicii de 
utilizare eficientă a resurselor depinde în 
mare parte de concordanța acesteia cu toate 
politicile interne și externe ale UE 
relevante și de angajamentul politic al 
statelor membre în punerea în aplicare a 
acesteia; îndeamnă Comisia să prezinte 
obiective clare pentru a se asigura că 
propunerea emblematică va avea succes.

2. subliniază că succesul politicii de 
utilizare eficientă a resurselor depinde în 
mare parte de concordanța acesteia cu toate 
politicile interne și externe ale UE 
relevante și de angajamentul politic al 
statelor membre în punerea în aplicare a 
acesteia; prin urmare, din cauza 
suprapunerilor tematice, îndeamnă 
Comisia să se asigure că foaia de parcurs 
către o Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor se află în 
concordanță cu strategia UE privind 
materiile prime;

Or. de

Amendamentul 10
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că succesul politicii de 
utilizare eficientă a resurselor depinde în 
mare parte de concordanța acesteia cu toate 
politicile interne și externe ale UE 
relevante și de angajamentul politic al 
statelor membre în punerea în aplicare a 
acesteia; îndeamnă Comisia să prezinte 
obiective clare pentru a se asigura că 
propunerea emblematică va avea succes.

2. subliniază că succesul politicii de 
utilizare eficientă a resurselor depinde în 
mare parte de concordanța acesteia cu toate 
politicile interne și externe ale UE 
relevante și de angajamentul politic al 
statelor membre în punerea în aplicare a 
acesteia; îndeamnă Comisia să prezinte 
obiective și măsuri clare, inclusiv 
obiective specifice și inițiative legislative 
concrete, susținute de fondurile și 
mecanismele financiare necesare, pentru a 
se asigura că propunerea emblematică va 
avea succes;
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Or. en

Amendamentul 11
Konrad Szymański

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că succesul politicii de 
utilizare eficientă a resurselor depinde în 
mare parte de concordanța acesteia cu toate 
politicile interne și externe ale UE 
relevante și de angajamentul politic al 
statelor membre în punerea în aplicare a 
acesteia; îndeamnă Comisia să prezinte 
obiective clare pentru a se asigura că 
propunerea emblematică va avea succes.

2. subliniază că succesul politicii de 
utilizare eficientă a resurselor depinde în 
mare parte de concordanța acesteia cu toate 
politicile interne și externe ale UE 
relevante și de angajamentul politic al 
statelor membre în punerea în aplicare a 
acesteia; îndeamnă Comisia să prezinte, 
înainte de Rio+20, un acord privind 
obiective și indicatori clari, accesibili și 
ușor de măsurat, pentru a se asigura că 
propunerea emblematică va avea succes;

Or. en

Amendamentul 12
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că succesul politicii de 
utilizare eficientă a resurselor depinde în 
mare parte de concordanța acesteia cu toate 
politicile interne și externe ale UE 
relevante și de angajamentul politic al 
statelor membre în punerea în aplicare a 
acesteia; îndeamnă Comisia să prezinte 
obiective clare pentru a se asigura că 
propunerea emblematică va avea succes.

2. subliniază că succesul politicii de 
utilizare eficientă a resurselor depinde în 
mare parte de concordanța acesteia cu toate 
politicile interne și externe ale UE 
relevante și de angajamentul politic al 
statelor membre în punerea în aplicare a 
acesteia; îndeamnă Comisia să prezinte 
obiective obligatorii pentru a se asigura că 
propunerea emblematică va avea succes;

Or. nl
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Amendamentul 13
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că Uniunea Europeană va 
trebui să sprijine mai mult activitatea de 
cercetare, inovare și dezvoltare, pentru a 
asigura pe termen mediu o creștere a 
disponibilității și a performanței 
tehnologiilor necesare utilizării mai 
eficiente a resurselor și pentru o mai mare 
competitivitate economică;

Or. ro

Amendamentul 14
Konrad Szymański

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. sprijină ideea Comisiei de a trece de la 
impozitarea muncii către impozitarea 
consumului de resurse; salută intenția de 
a încuraja statele membre să elimine 
treptat subvențiile dăunătoare mediului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 15
Herbert Reul

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. sprijină ideea Comisiei de a trece de la 3. consideră că aplicarea unui impozit pe 
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impozitarea muncii către impozitarea 
consumului de resurse; salută intenția de 
a încuraja statele membre să elimine 
treptat subvențiile dăunătoare mediului;

resursele minerale nu reprezintă un 
instrument fiscal adecvat pentru creșterea 
eficienței resurselor;

Or. de

Amendamentul 16
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. sprijină ideea Comisiei de a trece de la
impozitarea muncii către impozitarea 
consumului de resurse; salută intenția de a 
încuraja statele membre să elimine treptat 
subvențiile dăunătoare mediului;

3. sprijină ideea Comisiei de a transfera
impozitarea costurilor de producție de la 
muncă la materiile prime, alte materii și 
energia utilizate, astfel încât costul total al 
resurselor să scadă, nu să crească; salută 
intenția de a încuraja statele membre să 
elimine treptat subvențiile dăunătoare 
mediului;

Or. pl

Amendamentul 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. sprijină ideea Comisiei de a trece de la 
impozitarea muncii către impozitarea 
consumului de resurse; salută intenția de a 
încuraja statele membre să elimine treptat 
subvențiile dăunătoare mediului;

3. sprijină ideea Comisiei de a trece de la 
impozitarea muncii către impozitarea 
consumului de resurse; salută intenția de a 
încuraja statele membre să elimine treptat 
subvențiile dăunătoare mediului, măsură 
care ar trebui aplicată astfel încât nu 
afecteze negativ competitivitatea UE și să 
nu sporească riscul relocării emisiilor de 
dioxid de carbon;
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Or. en

Amendamentul 18
Kent Johansson

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. sprijină ideea Comisiei de a trece de la 
impozitarea muncii către impozitarea 
consumului de resurse; salută intenția de a 
încuraja statele membre să elimine treptat 
subvențiile dăunătoare mediului;

3. sprijină ideea Comisiei de a trece de la 
impozitarea muncii către impozitarea 
consumului de resurse; salută intenția de a 
încuraja statele membre să elimine treptat 
subvențiile dăunătoare mediului; îndeamnă 
statele membre să promoveze noile 
tehnologii și creșterea durabilă cu 
ajutorul achizițiilor publice ecologice;

Or. en

Amendamentul 19
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. sprijină ideea Comisiei de a trece de la 
impozitarea muncii către impozitarea 
consumului de resurse; salută intenția de a 
încuraja statele membre să elimine treptat 
subvențiile dăunătoare mediului;

3. sprijină ideea Comisiei de a trece de la 
impozitarea muncii către impozitarea 
consumului de resurse; salută intenția de a 
încuraja statele membre să elimine treptat 
subvențiile dăunătoare mediului, prin 
elaborarea de planuri și programe și prin 
raportarea cu privire la acestea, ca parte a 
programelor naționale de reformă;

Or. en

Amendamentul 20
Kathleen Van Brempt
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. sprijină ideea Comisiei de a trece de la 
impozitarea muncii către impozitarea 
consumului de resurse; salută intenția de a 
încuraja statele membre să elimine treptat
subvențiile dăunătoare mediului;

3. sprijină ideea Comisiei de a trece de la 
impozitarea muncii către impozitarea 
consumului de resurse; salută intenția de a 
încuraja statele membre să elimine mai 
rapid subvențiile dăunătoare mediului;

Or. nl

Amendamentul 21
Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. sprijină ideea Comisiei de a trece de la 
impozitarea muncii către impozitarea 
consumului de resurse; salută intenția de a 
încuraja statele membre să elimine treptat 
subvențiile dăunătoare mediului;

3. sprijină ideea Comisiei de a trece de la 
impozitarea muncii către impozitarea 
consumului; salută intenția de a încuraja 
statele membre să elimine treptat 
subvențiile dăunătoare mediului;

Or. en

Amendamentul 22
Konrad Szymański

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește faptul că eficiența 
utilizării resurselor ar trebui să aibă drept 
scop sprijinirea Europei în vederea 
stimulării performanței tehnice pentru a 
spori cantitatea extrasă de-a lungul 
întregului lanț de valori (în momentul 
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extracției, procesării, rafinării, reciclării);

Or. en

Amendamentul 23
Konrad Szymański

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. constată faptul că utilizarea 
impozitării indirecte sau eliminarea 
subvențiilor existente nu ar trebui să fie 
un instrument adecvat pentru sporirea 
eficienței utilizării resurselor, întrucât 
poate conduce la externalități negative în 
diverse sectoare și la sporirea 
preocupărilor legate de echitatea socială; 
orice creștere a costurilor totale ale 
materiilor prime poate avea, de asemenea, 
drept consecință retragerea investițiilor 
din UE;

Or. en

Amendamentul 24
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. evidențiază faptul că creșterea eficienței 
resurselor necesită o schimbare profundă a 
modelelor de consum și de producție, care 
poate fi obținută cu ajutorul unor soluții noi 
privind gestionarea inteligentă a resurselor; 
solicită, prin urmare, investiții în 
proiectarea produselor, reciclarea 
resurselor și gestionarea deșeurilor, 

4. evidențiază faptul că creșterea eficienței 
resurselor necesită o schimbare profundă a 
modelelor de consum și de producție, care 
poate fi obținută cu ajutorul unor soluții noi 
privind gestionarea inteligentă a resurselor; 
solicită, prin urmare, investiții în 
proiectarea produselor, reciclarea 
resurselor și gestionarea deșeurilor, 
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substituire și reutilizare; substituire și reutilizare; în special, solicită 
Comisiei să ia în mod serios în 
considerare posibilitatea extinderii
Directivei privind proiectarea ecologică 
pentru a acoperi criterii precum utilizarea 
eficientă a resurselor, cotele de materiale 
reciclate, durabilitatea și reutilizarea; 
consideră că standardizarea joacă un rol 
important în acest context; solicită 
Comisiei Europene să ia în considerare 
un program de tip „top-runner” ca 
mecanism eficient de stimulare pentru 
îmbunătățirea performanței;

Or. en

Amendamentul 25
Herbert Reul

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. evidențiază faptul că creșterea eficienței 
resurselor necesită o schimbare profundă a 
modelelor de consum și de producție, care 
poate fi obținută cu ajutorul unor soluții noi 
privind gestionarea inteligentă a resurselor; 
solicită, prin urmare, investiții în 
proiectarea produselor, reciclarea 
resurselor și gestionarea deșeurilor, 
substituire și reutilizare;

4. evidențiază faptul că creșterea eficienței 
resurselor necesită o schimbare profundă a 
modelelor de consum și de producție, care 
poate fi obținută cu ajutorul unor soluții noi 
privind gestionarea inteligentă a resurselor; 
solicită, prin urmare, investiții în 
proiectarea produselor, reciclarea 
resurselor și gestionarea deșeurilor, 
substituire și reutilizare; susține părerea 
Comisiei conform căreia tranziția trebuie 
operată prin intermediul unor politici care 
să aducă beneficii cât mai mari pentru
creșterea economică, ocuparea forței de 
muncă și securitatea energetică a UE;

Or. de

Amendamentul 26
Kathleen Van Brempt
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. evidențiază faptul că creșterea eficienței 
resurselor necesită o schimbare profundă a 
modelelor de consum și de producție, care 
poate fi obținută cu ajutorul unor soluții noi 
privind gestionarea inteligentă a resurselor; 
solicită, prin urmare, investiții în 
proiectarea produselor, reciclarea 
resurselor și gestionarea deșeurilor, 
substituire și reutilizare;

4. evidențiază faptul că o creștere a
eficienței resurselor necesită o schimbare 
profundă a modelelor de consum și de 
producție, care poate fi obținută cu ajutorul 
unor soluții noi privind gestionarea 
inteligentă a resurselor; solicită, prin 
urmare, investiții în proiectarea produselor, 
reciclarea resurselor și gestionarea 
deșeurilor, substituire și reutilizare; în 
această privință, ar trebui să se ia 
întotdeauna în considerare ciclul complet 
al vieții produsului, acordându-se o 
atenție suplimentară reutilizării materiilor 
prime la sfârșitul ciclului de viață (în 
manieră circulară);

Or. nl

Amendamentul 27
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. evidențiază faptul că creșterea eficienței 
resurselor necesită o schimbare profundă a 
modelelor de consum și de producție, care 
poate fi obținută cu ajutorul unor soluții 
noi privind gestionarea inteligentă a 
resurselor; solicită, prin urmare, investiții 
în proiectarea produselor, reciclarea
resurselor și gestionarea deșeurilor,
substituire și reutilizare;

4. evidențiază faptul că creșterea eficienței 
resurselor necesită o schimbare profundă a 
modelelor de consum ale societății și 
modificări la nivelul producției, care să fie
orientate către performanță mai degrabă 
decât către tendințe și pot fi realizate cu 
ajutorul unor soluții noi privind gestionarea 
inteligentă a resurselor; solicită, prin 
urmare, investiții în proiectarea produselor 
care să funcționeze în mod fiabil pe o 
perioadă îndelungată de timp (din 
momentul în care sunt plasate pe piață și 
până la finalul vieții utile a acestora), 
care, în momentul în care devin uzate, să 
fie ușor de tratat din punctul de vedere al 
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reciclării și gestionării deșeurilor și care, 
de asemenea, să poată fi ușor reparate și 
reutilizate;

Or. pl

Amendamentul 28
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. evidențiază faptul că creșterea eficienței
resurselor necesită o schimbare profundă
a modelelor de consum și de producție, 
care poate fi obținută cu ajutorul unor 
soluții noi privind gestionarea inteligentă a 
resurselor; solicită, prin urmare, investiții 
în proiectarea produselor, reciclarea 
resurselor și gestionarea deșeurilor, 
substituire și reutilizare;

4. evidențiază faptul că multe sectoare 
industriale, în special cele expuse 
concurenței internaționale, și-au sporit în 
mod substanțial eficiența în ceea ce 
privește utilizarea resurselor, determinate 
în principal de majorări imense ale 
prețurilor; subliniază totuși faptul că 
creșterea eficienței resurselor necesită 
schimbări suplimentare ale modelelor de 
consum și de producție, care pot fi 
realizate, în principal, cu ajutorul unor 
soluții noi privind gestionarea inteligentă a 
resurselor; solicită, prin urmare, investiții 
în proiectarea produselor, reciclarea 
resurselor și gestionarea deșeurilor, 
substituire și reutilizare;

Or. en

Amendamentul 29
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. evidențiază faptul că creșterea eficienței 
resurselor necesită o schimbare profundă a 
modelelor de consum și de producție, care 

4. evidențiază faptul că creșterea eficienței 
resurselor necesită o schimbare profundă a 
modelelor de consum și de producție, care 
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poate fi obținută cu ajutorul unor soluții noi 
privind gestionarea inteligentă a 
resurselor; solicită, prin urmare, investiții 
în proiectarea produselor, reciclarea 
resurselor și gestionarea deșeurilor,
substituire și reutilizare;

poate fi obținută cu ajutorul unor soluții noi 
privind gestionarea eficientă a resurselor; 
solicită, prin urmare, investiții în 
proiectarea de produse durabile, în 
substituirea și reutilizarea resurselor, în 
reciclarea și gestionarea deșeurilor;

Or. fr

Amendamentul 30
Kent Johansson

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. evidențiază faptul că creșterea eficienței 
resurselor necesită o schimbare profundă a 
modelelor de consum și de producție, care 
poate fi obținută cu ajutorul unor soluții noi 
privind gestionarea inteligentă a resurselor; 
solicită, prin urmare, investiții în 
proiectarea produselor, reciclarea 
resurselor și gestionarea deșeurilor, 
substituire și reutilizare;

4. evidențiază faptul că creșterea eficienței 
resurselor necesită o schimbare profundă a 
modelelor de consum și de producție, care 
poate fi obținută cu ajutorul unor soluții noi 
privind gestionarea inteligentă a resurselor; 
solicită, prin urmare, investiții în 
proiectarea produselor, reciclarea 
resurselor și gestionarea deșeurilor, 
substituire și reutilizare; solicită o punere 
în aplicare deplină a Directivei privind 
proiectarea ecologică și extinderea 
domeniului de aplicare al acesteia;

Or. en

Amendamentul 31
Konrad Szymański

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. evidențiază faptul că creșterea eficienței 
resurselor necesită o schimbare profundă a 
modelelor de consum și de producție, care 
poate fi obținută cu ajutorul unor soluții noi 

4. evidențiază faptul că creșterea eficienței 
resurselor necesită o schimbare profundă a 
modelelor de consum și de producție, care 
poate fi obținută cu ajutorul unor soluții noi 
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privind gestionarea inteligentă a resurselor; 
solicită, prin urmare, investiții în 
proiectarea produselor, reciclarea 
resurselor și gestionarea deșeurilor, 
substituire și reutilizare;

privind gestionarea inteligentă a resurselor; 
solicită, prin urmare, investiții în 
proiectarea produselor, reciclarea 
resurselor și gestionarea deșeurilor, 
substituire și reutilizare, precum și în 
cercetarea privind noile tehnologii 
extractive durabile;

Or. en

Amendamentul 32
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. evidențiază faptul că creșterea eficienței 
resurselor necesită o schimbare profundă a 
modelelor de consum și de producție, care 
poate fi obținută cu ajutorul unor soluții noi 
privind gestionarea inteligentă a resurselor; 
solicită, prin urmare, investiții în 
proiectarea produselor, reciclarea 
resurselor și gestionarea deșeurilor, 
substituire și reutilizare;

4. evidențiază faptul că creșterea eficienței 
resurselor necesită o schimbare profundă a 
modelelor de consum și de producție, care 
poate fi obținută cu ajutorul unor soluții noi 
privind gestionarea inteligentă a resurselor; 
solicită, prin urmare, investiții în 
proiectarea produselor, modele de afaceri 
inovatoare, reciclarea resurselor și 
gestionarea deșeurilor, substituire și 
reutilizare;

Or. en

Amendamentul 33
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită Comisiei să raționalizeze 
utilizarea eficientă a resurselor în cadrul 
inițiativelor emblematice „O Uniune a 
inovării” și „O politică industrială 



AM\885585RO.doc 19/36 PE478.372v01-00

RO

integrată”, care ar trebui să includă 
dezvoltarea unor politici și strategii 
industriale sectoriale pe termen lung, 
necesare pentru a susține tranziția către o 
economie eficientă din punctul de vedere 
al energiei și al utilizării resurselor, dar și 
cu emisii de dioxid de carbon scăzute;

Or. en

Amendamentul 34
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită punerea în aplicare rapidă a 
Directivei-cadru privind deșeurile și, în 
special, a ierarhiei al cărei obiectiv ar 
trebui să fie acordarea de prioritate 
prevenirii, reutilizării, reciclării și, 
ulterior, altor valorificări în raport cu 
eliminarea, continuând reducerea 
progresivă a depozitelor de deșeuri;

Or. fr

Amendamentul 35
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. atrage atenția asupra nevoii de a 
utiliza produse alternative, modificând 
modelele de consum intensiv de energie și 
materii și atingând, în același timp, un 
nivel similar de performanță, precum și 
asupra nevoii de a utiliza materii prime 
alternative și alte materii, care să permită 
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reducerea consumului de energie în 
cadrul proceselor de producție;

Or. pl

Amendamentul 36
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. constată că cea mai sigură modalitate 
de a utiliza cu eficiență resursele fără a 
afecta negativ capacitățile industriale 
europene, potențialul de creștere și 
competitivitatea este a de investi în 
cercetare, dezvoltare și inovare; prin 
urmare, solicită alinierea eforturilor 
europene în domeniul C&D&I cu 
obiectivele privind eficiența utilizării 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 37
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. având în vedere că, și datorită 
schimbărilor climatice, apa potabilă a 
devenit o resursă deficitară, solicităm 
Comisiei și statelor membre să adopte,
până la 30 iunie 2012, o strategie a UE și 
un plan de acțiuni pentru protejarea și 
utilizarea eficientă a apei potabile;

Or. ro
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Amendamentul 38
Konrad Szymański

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța utilizării 
propriilor resurse pentru competitivitatea 
și inovarea industriei europene; 
evidențiază rolul noilor tehnologii 
extractive pentru activitățile miniere 
durabile;

Or. en

Amendamentul 39
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază importanța unor 
mecanisme și metode exacte de măsurare 
a consumului actual de resurse și de 
estimare a consumului viitor în toate 
sectoarele din Europa, în vederea 
elaborării de politici privind utilizarea 
eficientă a resurselor, adaptarea la 
viitoarele tendințe și gestionarea
deficitelor reale și artificiale de materii 
prime;

Or. en

Amendamentul 40
Adam Gierek

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

4b. subliniază faptul că o creștere la 
nivelul entropiei înseamnă că, în prezent, 
numai o parte din deșeurile provenite din 
producție pot fi recondiționate pentru a 
ajunge la starea inițială prin metode de 
reciclare cu un consum redus de energie; 
constată faptul că se pot găsi utilizări 
secundare pentru acest tip de deșeuri, de 
exemplu acestea pot fi materiale excelente 
de umplere, de izolare sau pot fi folosite în 
fundații; 

Or. pl

Amendamentul 41
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită Comisiei să prezinte în sfârșit
Planul de acțiune privind ecoinovarea, a 
cărui publicare a fost prevăzută pentru 
anul 2010, dar permanent amânată;

Or. en

Amendamentul 42
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. constată că eficiența utilizării 
resurselor nu ar trebui să constituie un 
scop în sine, ci un instrument 
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indispensabil pentru realizarea 
dezvoltării, a creșterii, a sustenabilității, a 
competitivității, a ocupării forței de 
muncă și a prosperității cetățenilor și 
întreprinderilor din Europa;

Or. en

Amendamentul 43
Adam Gierek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. consideră că materiile naturale, 
inclusiv lemnul consolidat și materiile 
minerale consolidate, pot fi folosite cu 
succes ca înlocuitori pentru materialele de 
construcție utilizate în prezent;

Or. pl

Amendamentul 44
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. solicită Comisiei Europene să 
analizeze modul în care tehnologiile de 
producție apropiate de forma finală pot fi 
promovate în cadrul industriei 
prelucrătoare;

Or. en
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Amendamentul 45
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. invită Comisia să solicite statelor 
membre să promoveze în mod activ 
activitățile industriale simbiotice și 
dezvoltarea de parcuri ecoindustriale și să 
susțină aceste activități printr-un program 
specific adresat actorilor industriali și 
agențiilor sau autorităților de dezvoltare 
locale responsabile în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 46
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 4d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. subliniază faptul că lipsa de utilizatori 
finali reprezintă un obstacol major pentru 
reciclarea integrală a deșeurilor 
municipale diferențiate; consideră că 
tehnologiile inovatoare și programele de 
sprijin financiar pentru IMM-uri sunt 
esențiale pentru producerea, din aceste 
resurse, a unor produse de înaltă calitate, 
orientate către piață;

Or. pl

Amendamentul 47
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 4e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4e. solicită alocarea de fonduri suficiente 
pentru programele de cercetare și inovare 
dedicate utilizării eficiente a resurselor 
din cadrul programului Orizont 2020, atât 
în cadrul programelor privind provocările 
societale și competitivitatea industrială, 
cât și în cadrul instrumentelor specifice 
pentru IMM-uri; salută înființarea unei 
mese rotunde de finanțare pentru 
utilizarea eficientă a resurselor;

Or. en

Amendamentul 48
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4f. solicită ca parteneriatele europene 
pentru inovare și centrele de inovare a 
cunoștințelor prevăzute să fie bazate pe 
subiectul „materii prime” să abordeze nu 
numai aspectul exploatării, gestiunii și 
reciclării durabile a resurselor, ci și 
prevenirea, reutilizarea și substituirea
acestora;

Or. en

Amendamentul 49
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4g (nou)



PE478.372v01-00 26/36 AM\885585RO.doc

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

4g. consideră că achizițiile publice 
ecologice reprezintă un instrument 
important de promovare a eficienței 
utilizării resurselor și a absorbției de 
produse mai eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor; consideră 
că activitățile de elaborare a criteriilor și 
preluarea acestora de către autoritățile 
publice ar trebui consolidate la nivelul 
UE și al statelor membre;

Or. en

Amendamentul 50
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4h. solicită Comisiei să analizeze modul în 
care poate fi sporită eficiența utilizării 
resurselor în cadrul industriei extractive 
și prelucrătoare europene, în vederea 
creșterii competitivității și a 
sustenabilității, printre altele, prin 
promovarea asimilării noilor tehnologii și 
prin consolidarea producției de 
subproduse pe lângă cea de metale de 
bază;

Or. en

Amendamentul 51
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că ar trebui depuse eforturi 
mai mari în vederea dezvoltării resurselor 
minerale, metalifere și forestiere în 
Europa; subliniază potențialul Europei de 
nord de contribuție la nevoia UE de 
materii prime și solicită o dezvoltare și o 
gestionare strategică și durabilă din punct
de vedere al mediului a resurselor sale;

5. consideră că resursele europene ar 
trebui gestionate într-un mod mai strategic 
și mai durabil din punctul de vedere al 
mediului;

Or. nl

Amendamentul 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că ar trebui depuse eforturi 
mai mari în vederea dezvoltării resurselor 
minerale, metalifere și forestiere în 
Europa; subliniază potențialul Europei de 
nord de contribuție la nevoia UE de materii 
prime și solicită o dezvoltare și o 
gestionare strategică și durabilă din punct
de vedere al mediului a resurselor sale;

5. consideră că ar trebui depuse eforturi 
mai mari în vederea dezvoltării resurselor 
existente în Europa, în special a 
mineralelor, a metalelor și a lemnului, 
dar și a resurselor energetice, inclusiv a 
combustibililor fosili; subliniază 
potențialul indigen al Europei de 
contribuție la nevoia UE de materii prime 
și solicită o dezvoltare și o gestionare 
strategică și durabilă, din punctul de vedere 
al mediului, a resurselor sale;

Or. en

Amendamentul 53
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că ar trebui depuse eforturi 
mai mari în vederea dezvoltării resurselor 
minerale, metalifere și forestiere în Europa; 
subliniază potențialul Europei de nord de 
contribuție la nevoia UE de materii prime 
și solicită o dezvoltare și o gestionare 
strategică și durabilă din punct de vedere al 
mediului a resurselor sale;

5. consideră că ar trebui depuse eforturi 
mai mari în vederea dezvoltării resurselor 
minerale, metalifere și forestiere în Europa; 
subliniază potențialul Europei de nord de 
contribuție la nevoia UE de materii prime 
și solicită o dezvoltare și o gestionare 
strategică și durabilă, din punctul de vedere 
al mediului, a resurselor sale, precum și 
reducerea dependenței Europei de 
importurile de materii prime produse prin 
metode care nu sunt durabile din punct de 
vedere ecologic;

Or. en

Amendamentul 54
Konrad Szymański

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că ar trebui depuse eforturi 
mai mari în vederea dezvoltării resurselor 
minerale, metalifere și forestiere în Europa; 
subliniază potențialul Europei de nord de 
contribuție la nevoia UE de materii prime 
și solicită o dezvoltare și o gestionare 
strategică și durabilă din punct de vedere al 
mediului a resurselor sale;

5. consideră că ar trebui depuse eforturi 
mai mari în vederea dezvoltării resurselor 
minerale, metalifere și forestiere în Europa; 
subliniază potențialul Europei de 
contribuție la nevoia UE de materii prime 
și solicită o dezvoltare și o gestionare 
strategică și durabilă, din punctul de vedere 
al mediului, a resurselor sale;

Or. en

Amendamentul 55
Adam Gierek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)



AM\885585RO.doc 29/36 PE478.372v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că industriile din statele 
membre ar trebui să se bazeze tot mai 
mult pe materiile prime naționale; 
subliniază faptul că gestionarea 
resurselor interne ar trebui să asigure că 
acestea nu sunt risipite și că sunt folosite 
spre beneficiul comunităților locale, de 
exemplu prin venituri fiscale sau locuri de 
muncă în întreprinderi de prelucrare a 
materiilor prime situate în apropierea 
locurilor în care acestea sunt folosite; 

Or. pl

Amendamentul 56
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei și statelor membre 
ca, în cadrul viitorului Program-cadru de 
cercetare, să dezvolte un program pentru 
cercetare și inovare în domeniul noilor 
materii și materiale care ar putea înlocui, 
pe viitor, actualele materii prime ale căror 
resurse sunt deficitare;

Or. ro

Amendamentul 57
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că, pentru a asigura 
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securitatea resurselor minerale pentru 
statele membre, este necesar să se ia în 
considerare baza dezvoltării durabile prin 
protejarea depozitelor de combustibili 
fosili, dezvoltarea bazei potențiale de 
resurse și elaborarea unei politici 
adecvate pentru exploatarea resurselor 
minerale;

Or. en

Amendamentul 58
Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că resursele 
forestiere din Europa de Nord au un mare 
potențial de contribuție la atingerea 
obiectivelor UE privind eficiența 
energetică și oferă o modalitate durabilă 
de sporire a eficienței energetice a 
sectorului construcțiilor din UE;

Or. en

Amendamentul 59
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. încurajează UE să promoveze 
utilizarea biomasei, materie primă 
regenerabilă, pentru producție, precum și 
utilizarea de produse compuse din 
substanțe organice regenerabile;

Or. fr
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Amendamentul 60
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. având în vedere importanța 
capitalului natural constituit de resursele 
forestiere și performanțele ecologice ale 
lemnului, subliniază necesitatea 
consolidării protecției pădurilor din 
Uniunea Europeană și a mijloacelor de 
prevenire a riscurilor în această privință; 
solicită punerea în aplicare a unui 
instrument financiar destinat măsurilor 
de prevenire a incendiilor forestiere și a 
atacurilor paraziților; invită Comisia să 
examineze, împreună cu sectorul 
industrial al lemnului, posibilitățile de 
punere în aplicare de acțiuni concrete 
care să vizeze exploatarea durabilă a 
resurselor forestiere, în special prin 
proiecte-pilot; încurajează o mai bună 
utilizare a măsurilor existente în 
domeniul forestier, în cadrul diferitelor 
politici ale UE, în scopul îmbunătățirii 
valorii economice a pădurilor și al 
asigurării unei mai mari disponibilități a 
materiei lemnoase, de exemplu prin 
intermediul replantării prevăzute în 
programele de dezvoltare rurală;

Or. fr

Amendamentul 61
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază necesitatea investițiilor în 
reciclarea materiilor prime și a 
pământurilor rare, întrucât mineritul, 
rafinarea si reciclarea pământurilor rare 
au consecințe grave asupra mediului dacă 
nu sunt gestionate corespunzător;

Or. ro

Amendamentul 62
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța creșterii 
numărului de controale ale exporturilor 
ilegale de deșeuri pentru a reține materii 
prime valoroase în cadrul UE;

Or. nl

Amendamentul 63
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. evidențiază concurența mondială sporită 
pentru resurse și metale pentru înalta 
tehnologie; subliniază că „guvernanța 
ecologică” europeană la nivel global și 
potențialul „locurilor de muncă ecologice” 
în UE depind în mare măsură de siguranța 
aprovizionării cu aceste resurse din import; 
solicită bazarea politicii comerciale a UE 
pe transparență, reciprocitate și respectarea 

6. evidențiază concurența mondială sporită 
pentru resurse și metale pentru înalta 
tehnologie; subliniază că guvernanța 
politică și tehnologică europeană în cadrul 
dezvoltării durabile la nivel global și 
potențialul „locurilor de muncă durabile” 
în UE depind în mare măsură de siguranța 
aprovizionării cu aceste resurse din import; 
solicită elaborarea, în cel mai scurt 
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democrației, a mediului și a dezvoltării 
durabile în țările exportatoare;

termen, a unei strategii internaționale 
cuprinzătoare privind aprovizionarea 
europeană durabilă și valoarea adăugată 
europeană a pământurilor rare; solicită 
bazarea politicii comerciale a UE pe 
transparență, reciprocitate și respectarea 
democrației, a mediului și a dezvoltării 
durabile în țările exportatoare.

Or. en

Amendamentul 64
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. evidențiază concurența mondială sporită 
pentru resurse și metale pentru înalta 
tehnologie; subliniază că „guvernanța 
ecologică” europeană la nivel global și 
potențialul „locurilor de muncă ecologice” 
în UE depind în mare măsură de siguranța 
aprovizionării cu aceste resurse din import; 
solicită bazarea politicii comerciale a UE 
pe transparență, reciprocitate și respectarea 
democrației, a mediului și a dezvoltării 
durabile în țările exportatoare;

6. evidențiază concurența mondială sporită 
pentru resurse și metale pentru înalta 
tehnologie; subliniază că „guvernanța 
ecologică” europeană la nivel global și 
potențialul „locurilor de muncă ecologice” 
în UE depind în mare măsură de siguranța 
aprovizionării cu aceste resurse din import; 
solicită o politică a UE de inovare 
industrială, fondată pe principiile 
reducerii, reutilizării, reciclării și 
substituirii, precum și bazarea politicii 
comerciale a UE pe transparență și 
respectarea democrației, a mediului și a 
dezvoltării durabile în țările exportatoare.

Or. en

Amendamentul 65
Herbert Reul

Proiect de aviz
Punctul 6



PE478.372v01-00 34/36 AM\885585RO.doc

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

6. evidențiază concurența mondială sporită 
pentru resurse și metale pentru înalta 
tehnologie; subliniază că „guvernanța 
ecologică” europeană la nivel global și 
potențialul „locurilor de muncă ecologice”
în UE depind în mare măsură de siguranța 
aprovizionării cu aceste resurse din import; 
solicită bazarea politicii comerciale a UE 
pe transparență, reciprocitate și respectarea 
democrației, a mediului și a dezvoltării 
durabile în țările exportatoare;

6. evidențiază concurența mondială sporită 
pentru resurse și metale pentru înalta 
tehnologie; subliniază că poziția 
concurențială europeană la nivel global și 
potențialul locurilor de muncă durabile în 
UE depind în mare măsură de siguranța 
aprovizionării cu aceste resurse din import; 
solicită bazarea politicii comerciale a UE 
pe transparență, reciprocitate și respectarea 
democrației, a mediului și a dezvoltării 
durabile în țările exportatoare;

Or. de

Amendamentul 66
Konrad Szymański

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. evidențiază concurența mondială sporită 
pentru resurse și metale pentru înalta 
tehnologie; subliniază că „guvernanța 
ecologică” europeană la nivel global și 
potențialul „locurilor de muncă ecologice”
în UE depind în mare măsură de siguranța 
aprovizionării cu aceste resurse din import; 
solicită bazarea politicii comerciale a UE 
pe transparență, reciprocitate și respectarea 
democrației, a mediului și a dezvoltării 
durabile în țările exportatoare;

6. evidențiază concurența mondială sporită 
pentru resurse și metale pentru înalta 
tehnologie; subliniază că guvernanța 
europeană la nivel global și potențialul 
locurilor de muncă în UE depind în mare 
măsură de siguranța aprovizionării cu 
aceste resurse din import; solicită bazarea 
politicii comerciale a UE pe transparență, 
reciprocitate și respectarea democrației, a 
mediului și a dezvoltării durabile în țările 
exportatoare.

Or. en

Amendamentul 67
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită acordarea unei atenții 
suplimentare tehnologiilor inovatoare 
care permit recuperarea și reutilizarea 
materiilor prime valoroase, precum 
mineritul urban și mineritul în deșeuri.

Or. nl

Amendamentul 68
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei să consolideze 
serviciile de consiliere cu privire la 
eficiența utilizării resurselor, în special 
pentru IMM-uri, de exemplu prin 
consolidarea programelor de acest tip din 
cadrul Agenției Executive pentru 
Competitivitate și Inovare (EACI); solicită 
Comisiei să susțină IMM-urile din acest 
domeniu prin promovarea partajării celor 
mai bune practici între statele membre, 
asigurând acces la cercetarea relevantă în 
cadrul PC7 și Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 69
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază importanța competențelor 
și a formării; solicită Comisiei și statelor 
membre să se angajeze într-un dialog 
strâns cu partenerii sociali, mediul 
academic și industrie în acest context; 
solicită Comisiei și statelor membre ca, în 
colaborare cu industria și mediul 
academic, să susțină eficiența utilizării 
resurselor prin programe și burse 
universitare speciale; susține în 
continuare, în acest context, programele 
de schimb în acest domeniu, cum ar fi 
programul Erasmus Mundus privind 
mineralele și mediul.

Or. en


