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Amendamentul 1
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută inițiativa emblematică privind 
utilizarea eficientă a resurselor și
subliniază influența esențială a acesteia 
asupra calității vieții pentru generația 
actuală și cea viitoare;

1. salută inițiativa emblematică privind 
utilizarea eficientă a resurselor care 
încurajează utilizarea durabilă a acestora 
pentru a genera creștere și pentru a crea 
locuri de muncă, garantând dezvoltarea 
economică necesară fără a periclita 
capacitatea și calitatea vieții pentru 
generația actuală și cea viitoare;

Or. pt

Amendamentul 2
Derek Vaughan

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută inițiativa emblematică privind 
utilizarea eficientă a resurselor și 
subliniază influența esențială a acesteia 
asupra calității vieții pentru generația 
actuală și cea viitoare;

1. salută inițiativa emblematică privind 
utilizarea eficientă a resurselor și 
subliniază influența esențială a acesteia 
asupra calității vieții pentru generația 
actuală și cea viitoare; consideră că orice 
strategie trebuie să includă toate resursele 
vaste ale Europei, inclusiv materiile prime 
cum ar fi combustibilii, mineralele și 
metalele, dar și resurse precum produsele 
alimentare, solul, apa, aerul și mediul 
natural;

Or. en

Amendamentul 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli



PE469.854v01-00 4/31 AM\873743RO.doc

RO

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută inițiativa emblematică privind 
utilizarea eficientă a resurselor și 
subliniază influența esențială a acesteia 
asupra calității vieții pentru generația 
actuală și cea viitoare;

1. salută inițiativa emblematică privind 
utilizarea eficientă a resurselor și 
subliniază influența esențială a acesteia 
asupra dezvoltării durabile a teritoriilor și 
asupra calității vieții pentru generația 
actuală și cea viitoare și a nevoilor tot mai 
mari ale acestora ca urmare a 
schimbărilor demografice; subliniază cât 
este de important ca investițiile să se
concentreze asupra dezvoltării durabile, 
punându-se accentul pe o economie 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și cu emisii scăzute de carbon, 
cu scopul de a exploata mai bine uriașul 
potențial al locurilor de muncă verzi, fapt 
care va avea un impact pozitiv asupra 
situației ocupării locurilor de muncă la 
nivel local și regional;

Or. en

Amendamentul 4
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută inițiativa emblematică privind 
utilizarea eficientă a resurselor și 
subliniază influența esențială a acesteia 
asupra calității vieții pentru generația 
actuală și cea viitoare;

1. salută inițiativa emblematică privind 
utilizarea eficientă a resurselor și 
subliniază influența esențială a acesteia 
asupra calității vieții pentru generația 
actuală și cea viitoare și a garantării unei 
mai bune solidarități între generații;

Or. pt
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Amendamentul 5
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută inițiativa emblematică privind 
utilizarea eficientă a resurselor și 
subliniază influența esențială a acesteia 
asupra calității vieții pentru generația 
actuală și cea viitoare;

1. salută inițiativa emblematică privind 
utilizarea eficientă a resurselor și 
subliniază influența esențială a acesteia 
asupra calității vieții pentru generația 
actuală și cea viitoare; consideră că 
politica de coeziune, împreună cu o nouă 
și puternică PAC, vor debloca potențialul 
economic al zonelor rurale și vor genera 
locuri de muncă sigure, garantând o 
dezvoltare durabilă a acestor zone;

Or. lt

Amendamentul 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută inițiativa emblematică privind 
utilizarea eficientă a resurselor și 
subliniază influența esențială a acesteia
asupra calității vieții pentru generația 
actuală și cea viitoare;

1. salută inițiativa emblematică privind 
utilizarea eficientă a resurselor și 
subliniază influența esențială a acesteia
pentru a ajunge la o creștere durabilă, 
inteligentă și incluzivă în Europa și 
pentru a ameliora calitatea vieții și mediul
pentru generația actuală și cea viitoare;

Or. fr

Amendamentul 7
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută inițiativa emblematică privind 
utilizarea eficientă a resurselor și 
subliniază influența esențială a acesteia 
asupra calității vieții pentru generația 
actuală și cea viitoare;

1. salută inițiativa emblematică privind 
utilizarea eficientă a resurselor și 
subliniază influența esențială a acesteia 
asupra calității vieții pentru generația 
actuală și cea viitoare; subliniază că 
ameliorarea eficacității resurselor poate 
contribui la securitatea energetică, la 
transporturi cu consum de energie mai 
economic și la competitivitatea 
întreprinderilor europene;

Or. nl

Amendamentul 8
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea de a concentra 
investițiile asupra eficacității energetice, a 
energiilor regenerabile, a eficacității 
energetice a clădirilor și a transporturilor 
nepoluante, precum și asupra 
infrastructurilor regionale pentru energii 
regenerabile, în special în regiunile 
defavorizate; invită statele membre să 
consolideze contribuția fondurilor 
structurale la o creștere durabilă în cursul 
perioadei de programare actuale și 
solicită Comisiei să evalueze programele 
operaționale modificate într-o manieră 
rapidă și nebirocratică;

Or. en

Amendamentul 9
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită sinergii mai mari între politica 
de coeziune și politica de vecinătate 
pentru cofinanțarea proiectelor de 
infrastructură energetică transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 10
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază că protejarea ecosistemelor 
regionale conduce la o dezvoltare 
socioeconomică și locuri de muncă 
durabile; solicită, prin urmare, investiții 
mai mari în capitalul natural ca sursă de 
dezvoltare economică regională; solicită 
regiunilor și statelor membre să utilizeze 
posibilitatea de a recentra programele 
operaționale asupra prevenirii riscurilor 
naturale și asupra infrastructurilor verzi 
precum coridoarele ecologice, zonele de 
coastă, pădurile și cursurile de apă;

Or. en

Amendamentul 11
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 1d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. subliniază că ecoinovarea poate aduce 
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o îmbunătățire a eficacității resurselor și 
noi locuri de muncă în toate sectoarele 
economice și că aceasta necesită sprijin 
din fondurile structurale prin susținerea 
grupărilor locale și regionale și a IMM-
urilor în domeniul tehnologiilor verzi;

Or. en

Amendamentul 12
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 1e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. reamintește că dezvoltarea durabilă 
trebuie integrată în conceperea, 
implementarea și evaluarea proiectelor de 
dezvoltare durabilă și necesită un 
ansamblu de indicatori de dezvoltare 
durabilă care pot fi dezvoltați de 
autoritățile naționale și regionale; 
subliniază că regiunile și orașele ar trebui 
să recurgă mai des la achizițiile publice 
ecologice;

Or. en

Amendamentul 13
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, pentru o Europă eficientă 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, ar trebui puse în aplicare o 
coordonare și sinergii sporite între o gamă 
largă de domenii politice și diversele 
instrumente ale acestora, la nivel regional, 

2. subliniază că, pentru o Europă eficientă 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, ar trebui puse în aplicare o 
coordonare și sinergii sporite între o gamă 
largă de domenii politice și diversele 
instrumente ale acestora, la nivel regional, 
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național și la nivelul UE, în vederea 
asigurării eficienței acestora; subliniază că 
politica regională dispune deja de o 
abordare coordonată și integrată; constată 
că există compromisuri între anumite 
domenii politice și că este necesară 
abordarea acestora;

național și la nivelul UE, în vederea 
asigurării eficienței acestora; subliniază că 
politica regională dispune deja de o 
abordare coordonată și integrată; constată 
că există compromisuri între anumite 
domenii politice și că este necesară 
abordarea acestora; solicită integrarea 
protecției climei în viitoarea politică de 
coeziune utilizând instrumentul 
NECATER, care a fost dezvoltat în 
Franța;

Or. en

Amendamentul 14
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, pentru o Europă eficientă 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, ar trebui puse în aplicare o 
coordonare și sinergii sporite între o gamă 
largă de domenii politice și diversele 
instrumente ale acestora, la nivel regional, 
național și la nivelul UE, în vederea 
asigurării eficienței acestora; subliniază că 
politica regională dispune deja de o 
abordare coordonată și integrată; constată 
că există compromisuri între anumite 
domenii politice și că este necesară 
abordarea acestora;

2. subliniază că, pentru o Europă eficientă 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, ar trebui puse în aplicare o 
coordonare și sinergii sporite între o gamă 
largă de domenii politice, diversele 
instrumente ale acestora și schimbul de 
bune practici, la nivel local, regional, 
național și la nivelul UE, în vederea 
asigurării eficienței acestora și a unui 
transfer crescut de cunoștințe; subliniază 
că politica regională dispune deja de o 
abordare coordonată și integrată; constată 
că există compromisuri între anumite
domenii politice și că este necesară 
abordarea acestora;

Or. pt

Amendamentul 15
Rolandas Paksas
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, pentru o Europă eficientă 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, ar trebui puse în aplicare o 
coordonare și sinergii sporite între o gamă 
largă de domenii politice și diversele 
instrumente ale acestora, la nivel regional, 
național și la nivelul UE, în vederea 
asigurării eficienței acestora; subliniază că 
politica regională dispune deja de o 
abordare coordonată și integrată; constată 
că există compromisuri între anumite 
domenii politice și că este necesară 
abordarea acestora;

2. subliniază că, pentru o Europă eficientă 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, ar trebui puse în aplicare o 
coordonare și sinergii sporite între o gamă 
largă de domenii politice, diversele 
instrumente ale acestora, o sinergie între 
acțiuni și o strategie comună de consum 
durabil și rațional al resurselor, la nivel 
regional, național și la nivelul UE, în 
vederea asigurării eficienței acestora; 
subliniază că politica regională dispune 
deja de o abordare coordonată și integrată; 
constată că există compromisuri între 
anumite domenii politice și că este 
necesară abordarea acestora;

Or. lt

Amendamentul 16
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, pentru o Europă eficientă 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, ar trebui puse în aplicare o 
coordonare și sinergii sporite între o gamă 
largă de domenii politice și diversele 
instrumente ale acestora, la nivel regional, 
național și la nivelul UE, în vederea 
asigurării eficienței acestora; subliniază că 
politica regională dispune deja de o 
abordare coordonată și integrată; constată 
că există compromisuri între anumite 
domenii politice și că este necesară 
abordarea acestora;

2. atrage atenția asupra faptului că, în 
ciuda eforturilor depuse de UE și de 
autoritățile naționale, regionale și locale, 
există încă importante disfuncționalități 
în ceea ce privește utilizarea partajată a 
resurselor; insistă, prin urmare, asupra 
faptului că, pentru o Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor, ar 
trebui puse în aplicare o coordonare și 
sinergii sporite între o gamă largă de 
domenii politice și diversele instrumente 
ale acestora, la nivel regional, național și la 
nivelul UE, în vederea asigurării eficienței 
acestora; subliniază că politica regională 
dispune deja de o abordare coordonată și 
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integrată; constată că există compromisuri 
între anumite domenii politice și că este 
necesară abordarea acestora;

Or. es

Amendamentul 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, pentru o Europă eficientă 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, ar trebui puse în aplicare o 
coordonare și sinergii sporite între o gamă 
largă de domenii politice și diversele 
instrumente ale acestora, la nivel regional, 
național și la nivelul UE, în vederea 
asigurării eficienței acestora; subliniază că 
politica regională dispune deja de o 
abordare coordonată și integrată; constată 
că există compromisuri între anumite 
domenii politice și că este necesară
abordarea acestora;

2. subliniază că, pentru o Europă eficientă 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, ar trebui puse în aplicare o 
coordonare și sinergii sporite între o gamă 
largă de domenii politice și diversele 
instrumente ale acestora, la nivel regional, 
național și la nivelul UE, în vederea 
asigurării eficienței acestora; subliniază că 
politica regională dispune deja de o 
abordare coordonată și integrată; constată 
că există compromisuri între anumite 
domenii politice și că este necesară
încurajarea acestora;

Or. fr

Amendamentul 18
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, pentru o Europă eficientă 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, ar trebui puse în aplicare o 
coordonare și sinergii sporite între o gamă 
largă de domenii politice și diversele 
instrumente ale acestora, la nivel regional, 

2. subliniază că, pentru o Europă eficientă
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, ar trebui puse în aplicare o 
coordonare și sinergii sporite între o gamă 
largă de domenii politice și diversele 
instrumente ale acestora, la nivel regional, 
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național și la nivelul UE, în vederea 
asigurării eficienței acestora; subliniază că 
politica regională dispune deja de o 
abordare coordonată și integrată; constată 
că există compromisuri între anumite 
domenii politice și că este necesară 
abordarea acestora;

național și la nivelul UE, în vederea 
asigurării eficienței acestora; subliniază că 
politica regională dispune deja de o 
abordare coordonată și integrată; constată 
că există compromisuri între anumite 
domenii politice și că este necesară 
abordarea acestora, cu orientări politice 
clare, întemeiate pe date fiabile;

Or. en

Amendamentul 19
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește, în special în ceea ce 
privește regiunile periferice și 
ultraperiferice, beneficiile care rezultă 
dintr-o mai bună sinergie între fondurile 
structurale și instrumentele financiare de 
cooperare externă ale Uniunii; solicită 
concretizarea planului european privind
vecinătatea extinsă destinat regiunilor 
ultraperiferice; 

Or. fr

Amendamentul 20
Derek Vaughan

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază rolul esențial al politicii 
regionale în sprijinirea inițiativelor care au 
ca scop utilizarea eficientă a resurselor, ca 
urmare a programelor sale de dezvoltare pe 
termen lung, a sistemului administrativ 

3. subliniază rolul esențial al politicii 
regionale în sprijinirea inițiativelor care au 
ca scop utilizarea eficientă a resurselor, ca 
urmare a programelor sale de dezvoltare pe 
termen lung, a sistemului administrativ 
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descentralizat și a încorporării priorităților 
UE pentru dezvoltarea durabilă;

descentralizat și a încorporării priorităților 
UE pentru dezvoltarea durabilă; solicită 
revizuirea programelor și practicilor 
actuale pentru a asigura că utilizarea cea 
mai eficientă a resurselor reprezintă o 
preocupare centrală în cadrul politicii 
regionale;

Or. en

Amendamentul 21
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază rolul esențial al politicii 
regionale în sprijinirea inițiativelor care au 
ca scop utilizarea eficientă a resurselor, ca 
urmare a programelor sale de dezvoltare pe 
termen lung, a sistemului administrativ 
descentralizat și a încorporării priorităților 
UE pentru dezvoltarea durabilă;

3. subliniază rolul esențial al politicii 
regionale în sprijinirea inițiativelor care au 
ca scop utilizarea eficientă a resurselor, ca 
urmare a programelor sale de dezvoltare pe 
termen lung, a sistemului administrativ 
descentralizat și a încorporării priorităților 
UE pentru dezvoltarea durabilă și 
participarea prețioasă a partenerilor, în 
virtutea principiului parteneriatului, care 
necesită o finanțare adecvată în cadrul 
asistenței tehnice, consolidarea 
capacităților partenerilor și o simplificare 
sporită;

Or. en

Amendamentul 22
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază rolul esențial al politicii 
regionale în sprijinirea inițiativelor care au 

3. subliniază rolul esențial al politicii 
regionale în sprijinirea inițiativelor care au 
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ca scop utilizarea eficientă a resurselor, ca 
urmare a programelor sale de dezvoltare pe 
termen lung, a sistemului administrativ 
descentralizat și a încorporării priorităților 
UE pentru dezvoltarea durabilă;

ca scop utilizarea eficientă a resurselor, ca 
urmare a programelor sale de dezvoltare pe 
termen lung, a sistemului administrativ 
descentralizat și a încorporării priorităților 
UE pentru dezvoltarea durabilă; consideră 
că ar trebui să se țină seama de aceste 
priorități în cadrul viitoarei legislații în 
materie de politică regională, punându-se 
accentul pe proiectele care favorizează o
utilizare eficientă a resurselor;

Or. fi

Amendamentul 23
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază rolul esențial al politicii 
regionale în sprijinirea inițiativelor care au 
ca scop utilizarea eficientă a resurselor, ca 
urmare a programelor sale de dezvoltare pe 
termen lung, a sistemului administrativ 
descentralizat și a încorporării priorităților 
UE pentru dezvoltarea durabilă;

3. subliniază rolul esențial al politicii 
regionale în sprijinirea inițiativelor care au 
ca scop utilizarea eficientă a resurselor, ca 
urmare a programelor sale de dezvoltare pe 
termen lung, a sistemului administrativ 
descentralizat și a încorporării priorităților 
UE pentru dezvoltarea durabilă; subliniază 
că măsurile și strategiile politice ale 
Uniunii Europene care au permis deja 
soluționarea problemelor legate de 
utilizarea eficientă a resurselor ar trebui 
să devină un model pentru adoptarea și 
punerea în aplicare a altor strategii legate 
de alte aspecte privind gestionarea 
resurselor naturale;

Or. lt

Amendamentul 24
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază rolul esențial al politicii 
regionale în sprijinirea inițiativelor care au 
ca scop utilizarea eficientă a resurselor, ca 
urmare a programelor sale de dezvoltare pe 
termen lung, a sistemului administrativ 
descentralizat și a încorporării priorităților 
UE pentru dezvoltarea durabilă;

3. subliniază rolul esențial al politicii 
regionale în sprijinirea inițiativelor care au 
ca scop utilizarea eficientă a resurselor, ca 
urmare a programelor sale de dezvoltare pe 
termen lung, a sistemului administrativ 
descentralizat și a încorporării priorităților 
UE pentru dezvoltarea durabilă; subliniază 
necesitatea existenței unor infrastructuri 
adecvate pentru dezvoltarea și difuzarea 
unor sisteme de cunoaștere și inovare 
agricolă, inclusiv oportunități de educație 
și formare, servicii de consultanță pentru 
exploatații și schimbul de bune practici în 
scopul de a moderniza agricultura, de a 
ajuta agricultorii inovatori să își 
transmită experiența și de a îmbunătăți 
lanțurile de valoare adăugată în zonele 
rurale; consideră că aceste programe ar 
trebui să fie disponibile în toate statele 
membre;

Or. lt

Amendamentul 25
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază rolul esențial al politicii 
regionale în sprijinirea inițiativelor care au 
ca scop utilizarea eficientă a resurselor, ca 
urmare a programelor sale de dezvoltare 
pe termen lung, a sistemului administrativ 
descentralizat și a încorporării 
priorităților UE pentru dezvoltarea 
durabilă;

3. subliniază rolul esențial pe care îl poate 
avea politica regională în sprijinirea 
inițiativelor care au ca scop această 
utilizare eficientă a resurselor; în acest 
domeniu, politica regională poate dezvolta 
acest potențial grație caracteristicilor sale, 
cum ar fi în special faptul că se bazează 
pe programe de dezvoltare pe termen lung
și pe un sistem administrativ 
descentralizat; de asemenea, integrarea 
diverselor priorități ale Uniunii Europene 
în cadrul politicii regionale face ca 
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acestea să fie deosebit de potrivite pentru 
înfăptuirea acestei utilizări mai eficiente a 
resurselor;

Or. es

Amendamentul 26
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază rolul esențial al politicii 
regionale în sprijinirea inițiativelor care au 
ca scop utilizarea eficientă a resurselor, ca 
urmare a programelor sale de dezvoltare pe 
termen lung, a sistemului administrativ 
descentralizat și a încorporării priorităților 
UE pentru dezvoltarea durabilă;

3. subliniază rolul esențial al politicii 
regionale în sprijinirea inițiativelor care au 
ca scop utilizarea eficientă a resurselor,
inclusiv pentru eficiența energetică a 
clădirilor, investițiile în cercetare, inovare 
și dezvoltare durabilă, ca urmare a 
programelor sale de dezvoltare pe termen 
lung, a sistemului administrativ 
descentralizat și a încorporării priorităților 
UE pentru dezvoltarea durabilă;

Or. fr

Amendamentul 27
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește dezbaterea actuală privind 
o viitoare politică de coeziune orientată 
spre rezultate și invită să se includă 
eficiența resurselor printre principalele 
obiective care trebuie atinse;

Or. en
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Amendamentul 28
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că este responsabilitatea 
Uniunii Europene și a statelor membre să 
încurajeze toate inițiativele care vizează 
îmbunătățirea eficienței utilizării 
resurselor la nivel mondial;

Or. lt

Amendamentul 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește importanța elaborării 
unor strategii comune la nivelul mai 
multor regiuni și al mai multor state 
membre pentru utilizarea eficientă a 
resurselor; subliniază, în acest context, 
importanța cooperării teritoriale europene 
pentru a se ajunge la strategii coordonate, 
caracterul urgent al investițiilor în 
infrastructuri energetice și de mediu 
transfrontaliere pentru o mai bună 
protejare și circulație a resurselor; 
încurajează, de asemenea, elaborarea 
unor strategii macroregionale axate mai 
ales pe protecția mediului, aprovizionare 
și independența energetică;

Or. fr

Amendamentul 30
Tamás Deutsch
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că eficiența utilizării 
resurselor ar trebui abordată la nivel 
regional și local, luând în considerare 
particularitățile și diferitele niveluri de 
dezvoltare a regiunilor europene, iar 
autoritățile regionale și locale și partenerii
ar trebui să fie implicați în mod direct în 
planificarea și punerea în aplicare a 
măsurilor relevante, acest lucru având ca 
rezultat un nivel mai ridicat de 
responsabilitate pentru obiectivele legate 
de eficiența utilizării resurselor la toate 
nivelurile;

4. subliniază faptul că eficiența utilizării 
resurselor ar trebui abordată la nivel 
regional și local, luând în considerare 
particularitățile și diferitele niveluri de 
dezvoltare a regiunilor europene, iar 
autoritățile regionale și locale, precum și
organizațiile civile, cetățenii și alți 
parteneri ar trebui să fie implicați în mod 
direct în planificarea și punerea în aplicare 
a măsurilor relevante, acest lucru având ca 
rezultat un nivel mai ridicat de 
responsabilitate pentru obiectivele legate 
de eficiența utilizării resurselor la toate 
nivelurile;

Or. en

Amendamentul 31
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că eficiența utilizării 
resurselor ar trebui abordată la nivel 
regional și local, luând în considerare
particularitățile și diferitele niveluri de 
dezvoltare a regiunilor europene, iar 
autoritățile regionale și locale și partenerii 
ar trebui să fie implicați în mod direct în 
planificarea și punerea în aplicare a 
măsurilor relevante, acest lucru având ca 
rezultat un nivel mai ridicat de 
responsabilitate pentru obiectivele legate 
de eficiența utilizării resurselor la toate 
nivelurile;

4. subliniază faptul că eficiența utilizării 
resurselor ar trebui abordată la nivel 
regional și local, luând în considerare
promovarea potențialului de dezvoltare și 
atenuarea principalelor handicapuri și 
diferitele niveluri de dezvoltare a regiunilor 
europene, iar autoritățile regionale și locale 
și partenerii ar trebui să fie implicați în 
mod direct în planificarea și punerea în 
aplicare a măsurilor relevante prin 
consolidarea principiului parteneriatului, 
acest lucru având ca rezultat un nivel mai 
ridicat de responsabilitate pentru 
obiectivele legate de eficiența utilizării 
resurselor la toate nivelurile;
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Or. pt

Amendamentul 32
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că eficiența utilizării 
resurselor ar trebui abordată la nivel 
regional și local, luând în considerare 
particularitățile și diferitele niveluri de 
dezvoltare a regiunilor europene, iar 
autoritățile regionale și locale și partenerii 
ar trebui să fie implicați în mod direct în 
planificarea și punerea în aplicare a 
măsurilor relevante, acest lucru având ca 
rezultat un nivel mai ridicat de 
responsabilitate pentru obiectivele legate 
de eficiența utilizării resurselor la toate 
nivelurile;

4. subliniază faptul că eficiența utilizării 
resurselor ar trebui abordată la nivel 
regional și local, luând în considerare 
particularitățile și diferitele niveluri de 
dezvoltare a regiunilor europene, iar 
autoritățile regionale și locale și partenerii 
ar trebui să fie implicați în mod direct în 
planificarea și punerea în aplicare a 
măsurilor relevante, acest lucru având ca 
rezultat un nivel mai ridicat de 
responsabilitate pentru obiectivele legate 
de eficiența utilizării resurselor la toate 
nivelurile; recomandă identificarea și 
promovarea exemplelor de bună practică 
în cadrul rețelelor autorităților locale și 
regionale;

Or. ro

Amendamentul 33
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că eficiența utilizării 
resurselor ar trebui abordată la nivel 
regional și local, luând în considerare 
particularitățile și diferitele niveluri de 
dezvoltare a regiunilor europene, iar 
autoritățile regionale și locale și partenerii 
ar trebui să fie implicați în mod direct în 
planificarea și punerea în aplicare a 

4. subliniază faptul că eficiența utilizării 
resurselor la nivel regional și local ar 
trebui să ia, de asemenea, în considerare 
particularitățile regiunilor europene, iar 
autoritățile regionale și locale și partenerii, 
cetățenii și întreprinzătorii ar trebui să fie 
implicați în mod direct în planificarea și 
punerea în aplicare a măsurilor relevante, 
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măsurilor relevante, acest lucru având ca 
rezultat un nivel mai ridicat de 
responsabilitate pentru obiectivele legate 
de eficiența utilizării resurselor la toate 
nivelurile;

acest lucru având ca rezultat un nivel mai 
ridicat de responsabilitate pentru 
obiectivele legate de eficiența utilizării 
resurselor la toate nivelurile;

Or. de

Amendamentul 34
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că eficiența utilizării 
resurselor ar trebui abordată la nivel 
regional și local, luând în considerare 
particularitățile și diferitele niveluri de 
dezvoltare a regiunilor europene, iar 
autoritățile regionale și locale și partenerii 
ar trebui să fie implicați în mod direct în 
planificarea și punerea în aplicare a 
măsurilor relevante, acest lucru având ca 
rezultat un nivel mai ridicat de 
responsabilitate pentru obiectivele legate 
de eficiența utilizării resurselor la toate 
nivelurile;

4. subliniază faptul că eficiența utilizării 
resurselor ar trebui abordată la nivel 
regional și local, luând în considerare 
particularitățile și diferitele niveluri de 
dezvoltare a regiunilor europene, iar 
autoritățile regionale și locale și partenerii
privați și asociați ar trebui să fie implicați 
în mod direct în planificarea și punerea în 
aplicare a măsurilor relevante, acest lucru 
având ca rezultat un nivel mai ridicat de 
responsabilitate pentru obiectivele legate 
de eficiența utilizării resurselor la toate 
nivelurile;

Or. fr

Amendamentul 35
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că eficiența utilizării 
resurselor ar trebui abordată la nivel 
regional și local, luând în considerare 
particularitățile și diferitele niveluri de 

4. subliniază faptul că eficiența utilizării 
resurselor ar trebui abordată la nivel 
regional și local, luând în considerare 
particularitățile și diferitele niveluri de 
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dezvoltare a regiunilor europene, iar 
autoritățile regionale și locale și partenerii 
ar trebui să fie implicați în mod direct în 
planificarea și punerea în aplicare a 
măsurilor relevante, acest lucru având ca 
rezultat un nivel mai ridicat de 
responsabilitate pentru obiectivele legate 
de eficiența utilizării resurselor la toate 
nivelurile;

dezvoltare a regiunilor europene, iar 
autoritățile regionale și locale și partenerii 
ar trebui să fie implicați în mod direct în 
planificarea și punerea în aplicare a 
măsurilor relevante, inclusiv a proiectelor 
de eficiență energetică a locuințelor, 
construcții și mobilitate durabilă, acest 
lucru având ca rezultat un nivel mai ridicat 
de responsabilitate pentru obiectivele 
legate de eficiența utilizării resurselor la 
toate nivelurile;

Or. en

Amendamentul 36
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că eficiența utilizării 
resurselor ar trebui abordată la nivel 
regional și local, luând în considerare 
particularitățile și diferitele niveluri de 
dezvoltare a regiunilor europene, iar
autoritățile regionale și locale și partenerii 
ar trebui să fie implicați în mod direct în 
planificarea și punerea în aplicare a 
măsurilor relevante, acest lucru având ca 
rezultat un nivel mai ridicat de 
responsabilitate pentru obiectivele legate 
de eficiența utilizării resurselor la toate 
nivelurile;

4. subliniază faptul că eficiența utilizării 
resurselor ar trebui abordată la nivel 
regional și local, luând în considerare 
particularitățile și diferitele niveluri de 
dezvoltare a regiunilor europene, precum 
și rolul esențial al regiunilor și orașelor 
europene în realizarea obiectivelor 
utilizării eficiente a resurselor și 
subliniază că autoritățile regionale și 
locale și partenerii ar trebui să fie implicați 
în mod direct în planificarea și punerea în 
aplicare a măsurilor relevante, acest lucru 
având ca rezultat un nivel mai ridicat de 
responsabilitate pentru obiectivele legate 
de eficiența utilizării resurselor la toate 
nivelurile;

Or. lt

Amendamentul 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că eficiența utilizării 
resurselor ar trebui abordată la nivel 
regional și local, luând în considerare 
particularitățile și diferitele niveluri de 
dezvoltare a regiunilor europene, iar 
autoritățile regionale și locale și partenerii
ar trebui să fie implicați în mod direct în
planificarea și punerea în aplicare a 
măsurilor relevante, acest lucru având ca 
rezultat un nivel mai ridicat de 
responsabilitate pentru obiectivele legate 
de eficiența utilizării resurselor la toate 
nivelurile;

4. subliniază faptul că eficiența utilizării
resurselor ar trebui abordată la nivel 
regional și local, luând în considerare 
particularitățile și diferitele niveluri de 
dezvoltare a regiunilor europene, iar 
autoritățile regionale și locale și
reprezentanții societății civile ar trebui să 
fie asociați cu planificarea și punerea în 
aplicare a măsurilor relevante, acest lucru 
având ca rezultat un nivel mai ridicat de 
responsabilitate și o mai bună însușire a 
obiectivelor legate de eficiența utilizării 
resurselor la toate nivelurile;

Or. fr

Amendamentul 38
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că eficiența utilizării 
resurselor ar trebui abordată la nivel 
regional și local, luând în considerare 
particularitățile și diferitele niveluri de 
dezvoltare a regiunilor europene, iar
autoritățile regionale și locale și partenerii 
ar trebui să fie implicați în mod direct în 
planificarea și punerea în aplicare a 
măsurilor relevante, acest lucru având ca 
rezultat un nivel mai ridicat de 
responsabilitate pentru obiectivele legate 
de eficiența utilizării resurselor la toate 
nivelurile;

4. subliniază faptul că eficiența utilizării 
resurselor ar trebui, de asemenea, abordată
atât la nivel regional cât și local, reiterând 
astfel faptul că autoritățile regionale și 
locale și partenerii ar trebui să fie implicați 
în mod direct în planificarea inițială și 
punerea în aplicare ulterioară a
programelor și măsurilor relevante; 
procedându-se în acest mod ar trebui să 
rezulte un nivel mai ridicat de 
responsabilitate pentru obiectivele legate 
de eficiența utilizării resurselor la toate 
nivelurile;

Or. es
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Amendamentul 39
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că eficiența utilizării 
resurselor ar trebui abordată la nivel 
regional și local, luând în considerare 
particularitățile și diferitele niveluri de 
dezvoltare a regiunilor europene, iar 
autoritățile regionale și locale și partenerii 
ar trebui să fie implicați în mod direct în 
planificarea și punerea în aplicare a 
măsurilor relevante, acest lucru având ca 
rezultat un nivel mai ridicat de 
responsabilitate pentru obiectivele legate 
de eficiența utilizării resurselor la toate 
nivelurile;

4. subliniază faptul că eficiența utilizării 
resurselor ar trebui abordată la nivel 
regional și local, luând în considerare 
particularitățile și diferitele niveluri de 
dezvoltare a regiunilor europene, iar 
autoritățile regionale și locale și partenerii 
ar trebui să fie implicați în mod direct în 
planificarea și punerea în aplicare a 
măsurilor relevante, acest lucru având ca 
rezultat un nivel mai ridicat de 
responsabilitate pentru obiectivele legate 
de eficiența utilizării resurselor la toate 
nivelurile; subliniază că este necesar ca 
autoritățile locale și regionale să alinieze 
măsurile în materie de eficiență 
energetică la strategia UE 2020 și să 
includă aceste măsuri în pactele 
teritoriale mai extinse care acoperă toate 
inițiativele emblematice;

Or. en

Amendamentul 40
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că eficiența utilizării 
resurselor ar trebui abordată la nivel 
regional și local, luând în considerare 
particularitățile și diferitele niveluri de 
dezvoltare a regiunilor europene, iar 
autoritățile regionale și locale și partenerii 
ar trebui să fie implicați în mod direct în
planificarea și punerea în aplicare a 

4. subliniază faptul că eficiența utilizării 
resurselor ar trebui abordată la nivel 
regional și local, luând în considerare 
particularitățile și diferitele niveluri de 
dezvoltare a regiunilor europene, iar 
autoritățile regionale și locale și partenerii
socioeconomici și asociați ar trebui să fie 
implicați în mod direct în toate etapele de 
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măsurilor relevante, acest lucru având ca 
rezultat un nivel mai ridicat de 
responsabilitate pentru obiectivele legate 
de eficiența utilizării resurselor la toate 
nivelurile;

planificare și punere în aplicare a 
măsurilor, acest lucru având ca rezultat un 
nivel mai ridicat de responsabilitate pentru 
obiectivele legate de eficiența utilizării 
resurselor la toate nivelurile;

Or. fr

Amendamentul 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că este esențial să se 
depună eforturi pentru a nu risipi 
resursele disponibile, prin punerea în 
aplicare a unei politici de gestiune mai 
eficiente, și că este important ca cetățenii 
Uniunii să fie sensibilizați și implicați 
într-o măsură mai mare;

Or. pl

Amendamentul 42
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază, de asemenea, cât este de 
important să se creeze în întreaga Europă 
stimulente concrete și adecvate pentru 
indivizi, cum ar fi proprietarii de locuințe 
și terenuri, astfel încât aceștia să își 
gestioneze bunurile într-un mod cât mai 
economicos din punctul de vedere al 
utilizării resurselor;

Or. de
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Amendamentul 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4 a. subliniază faptul că schimbările 
climatice reprezintă unul dintre factorii 
determinanți pe termen lung, de aceea 
este necesar să se acționeze eficient și 
coerent la nivel regional, național și la 
nivelul Uniunii și consideră că cercetarea 
și dezvoltarea în domeniu sunt 
indispensabile pentru realizarea acestui 
cadru de utilizare a resurselor;

Or. ro

Amendamentul 44
Kerstin Westphal

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recomandă statelor membre să implice 
nivelurile subnaționale încă de la început în 
definirea priorităților, planificarea 
măsurilor și punerea lor în aplicare;

5. recomandă statelor membre să implice 
nivelurile subnaționale, inclusiv nivelul 
local, încă de la început în definirea 
priorităților, planificarea măsurilor și 
punerea lor în aplicare;

Or. de

Amendamentul 45
Derek Vaughan

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. recomandă statelor membre să implice 
nivelurile subnaționale încă de la început în 
definirea priorităților, planificarea 
măsurilor și punerea lor în aplicare;

5. recomandă statelor membre să implice 
nivelurile subnaționale încă de la început în 
definirea priorităților, planificarea 
măsurilor și punerea lor în aplicare; de 
asemenea, recomandă efectuarea unei 
consultări a cetățenilor pentru a crea o 
platformă de dialog și informare, 
deoarece publicul va avea un rol-cheie în 
implementarea acestor măsuri și va fi 
beneficiarul final al unei Europe eficiente 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 46
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recomandă statelor membre să implice 
nivelurile subnaționale încă de la început în 
definirea priorităților, planificarea 
măsurilor și punerea lor în aplicare;

5. recomandă statelor membre să implice
nivelurile subnaționale direct, încă de la 
început, în definirea priorităților, 
planificarea măsurilor și punerea lor în 
aplicare;

Or. pt

Amendamentul 47
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5 a. subliniază importanța existenței unui 
set comun de indicatori in baza cărora să 
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poată fi evaluat impactul integrat al 
măsurilor adoptate sectorial și apreciază 
ca esențială implicarea Comisiei in 
elaborarea acestor indicatori;

Or. ro

Amendamentul 48
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. constată că, în fiecare an, materii 
prime în valoare de 5,2 miliarde de euro 
ajung între deșeuri fără să fi fost utilizate; 
subliniază, prin urmare, rolul central pe 
care îl are gestionarea deșeurilor în ceea 
ce privește eficiența utilizării resurselor; 
solicită în acest sens ca deșeurile să fie 
utilizate într-o măsură mai mare ca surse 
de materii prime;

Or. de

Amendamentul 49
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să fie dezvoltat 
schimbul de bune practici în Uniunea 
Europeană în ceea ce privește gestionarea 
fondurilor regionale, care au un rol 
central în utilizarea resurselor;

Or. fr
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Amendamentul 50
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că factorii de decizie la nivel 
național și regional trebuie să fie pe deplin 
conștienți de importanța decuplării
creșterii economice de utilizarea resurselor; 
invită fiecare stat membru și regiune să 
depună eforturi suplimentare pentru 
utilizarea eficientă a resurselor.

6. subliniază că factorii de decizie la nivel 
național și regional trebuie să fie pe deplin 
conștienți de importanța reconcilierii
creșterii economice cu utilizarea 
resurselor; invită fiecare stat membru și 
regiune să depună eforturi suplimentare 
pentru utilizarea eficientă a resurselor.

Or. fr

Amendamentul 51
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că factorii de decizie la nivel 
național și regional trebuie să fie pe deplin 
conștienți de importanța decuplării creșterii 
economice de utilizarea resurselor; invită 
fiecare stat membru și regiune să depună 
eforturi suplimentare pentru utilizarea 
eficientă a resurselor.

6. subliniază că factorii de decizie la nivel 
național și regional trebuie să fie pe deplin 
conștienți de importanța decuplării creșterii 
economice de utilizarea resurselor; invită 
fiecare stat membru și regiune să depună 
eforturi suplimentare pentru utilizarea 
eficientă a resurselor și să sprijine 
finanțarea cercetării și inovării în 
domeniu;

Or. ro

Amendamentul 52
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că factorii de decizie la nivel 
național și regional trebuie să fie pe deplin 
conștienți de importanța decuplării creșterii 
economice de utilizarea resurselor; invită 
fiecare stat membru și regiune să depună 
eforturi suplimentare pentru utilizarea 
eficientă a resurselor.

6. subliniază că factorii de decizie la nivel 
național și regional trebuie să fie pe deplin 
conștienți de importanța decuplării creșterii 
economice de utilizarea resurselor; invită 
fiecare stat membru și regiune să depună 
eforturi suplimentare pentru utilizarea 
eficientă a resurselor; subliniază în acest 
context că obiectivele trebuie să fie 
realizabile și abordabile și că acestea 
trebuie să fie legate de obiectivul pe 
termen lung și de calea ce trebuie urmată 
în acest sens;

Or. nl

Amendamentul 53
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că transparența în ceea ce 
privește politica de coeziune și ciclul de 
programare al acesteia, repartizarea 
cheltuielilor și accesul la informații al 
potențialilor beneficiari ai fondurilor 
structurale reprezintă condiții 
indispensabile pentru realizarea 
obiectivelor generale ale politicii de 
coeziune; invită Comisia să asigure că 
finanțarea investițiilor în infrastructură 
este supusă controlului democratic local 
și corespunde nevoilor utilizatorilor;

Or. en

Amendamentul 54
Lambert van Nistelrooij
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Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că inovarea și cercetarea 
sunt necesare pentru a se ajunge la 
modele de producție și de consum mai 
durabile;

Or. nl

Amendamentul 55
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază beneficiile care rezultă 
dintr-o mai bună diseminare a „bunelor 
practici” în rândul actorilor implicați în 
politica de coeziune;

Or. fr

Amendamentul 56
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. reamintește că FEDER trebuie să 
continue să îndeplinească obiectivele 
complementare de utilizare eficientă a 
resurselor și de luptă împotriva sărăciei 
energetice;

Or. en
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Amendamentul 57
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază că atât întreprinzătorii, cât 
și consumatorii, au în mână o cheie 
importantă pentru utilizarea eficientă a 
resurselor în Europa;

Or. nl

Amendamentul 58
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. subliniază necesitatea de a promova 
instrumentul de inginerie financiară 
JESSICA pentru infrastructurile 
energetice și proiectele de eficiență 
energetică în zonele urbane.

Or. en


