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Amendamentul 1
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază dimensiunea amplă a 
conceptului de ecoinovare, având în vedere 
că acesta este definit drept orice formă de 
inovare care urmărește realizarea de 
progrese în ceea ce privește dezvoltarea 
durabilă, prin reducerea impactului asupra 
mediului sau prin utilizarea mai eficientă și 
mai responsabilă a resurselor;

1. subliniază dimensiunea amplă a 
conceptului de ecoinovare, având în vedere 
că acesta este definit drept orice formă de 
inovare care urmărește realizarea de 
progrese în ceea ce privește dezvoltarea 
durabilă, prin reducerea impactului asupra 
mediului, prin utilizarea mai eficientă și 
mai responsabilă a resurselor sau prin 
îmbunătățirea performanței ecologice a 
producției, a produselor și a serviciilor;
atrage atenția asupra potențialului unei 
economii durabile de a crea locuri de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 2
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. sprijină inițiativa emblematică a 
Comisiei cuprinsă în Strategia Europa 
2020 de a realiza acum tranziția către o 
economie durabilă, de a reduce 
dependența creșterii economice față de 
consumul de resurse și energie, de a 
reduce emisiile cu efecte dăunătoare 
asupra climei, precum și de a combate, în 
acest mod, încălzirea globală; salută 
intenția de a alinia la acest obiectiv 
condițiile cadrului juridic, instrumentele 
de stimulare ale economiei de piață, 
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subvențiile și achizițiile publice;

Or. en

Amendamentul 3
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază potențialele beneficii 
ecologice încă neexploatate ale ecoinovării, 
dat fiind faptul că se preconizează că 
aceasta va contribui la reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră, printre altele, prin 
intermediul utilizării pe scară mai largă a 
materialelor reciclate și al dezvoltării unor 
produse de calitate cu un impact redus 
asupra mediului, precum și prin facilitarea 
unor procese de producție și a unor servicii 
mai ecologice; subliniază faptul că este 
nevoie de adoptarea unor măsuri pentru 
combaterea blocajelor și a obstacolelor 
care stau în calea comercializării 
ecoinovării și a internaționalizării acestor 
servicii și produse;

2. subliniază potențialele beneficii 
ecologice încă neexploatate ale ecoinovării, 
dat fiind faptul că se preconizează că 
aceasta va contribui la reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră, printre altele, prin 
intermediul utilizării pe scară mai largă a 
materialelor reciclate și al dezvoltării unor 
produse de calitate cu un impact redus 
asupra mediului, precum și prin facilitarea 
unor procese de producție și a unor servicii 
mai ecologice; evidențiază beneficiile 
aduse politicilor fiscale atunci când 
potențialul ecoinovării este exploatat la 
maximum și atunci când eficiența sporită 
poate fi realizată nu în ultimul rând la 
nivel bugetar; subliniază faptul că este 
nevoie de adoptarea unor măsuri pentru 
combaterea blocajelor și a obstacolelor 
care stau în calea comercializării 
ecoinovării și a internaționalizării acestor 
servicii și produse;

Or. en

Amendamentul 4
Riikka Pakarinen

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază potențialele beneficii 
ecologice încă neexploatate ale ecoinovării, 
dat fiind faptul că se preconizează că 
aceasta va contribui la reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră, printre altele, prin 
intermediul utilizării pe scară mai largă a 
materialelor reciclate și al dezvoltării unor 
produse de calitate cu un impact redus 
asupra mediului, precum și prin facilitarea 
unor procese de producție și a unor servicii 
mai ecologice; subliniază faptul că este 
nevoie de adoptarea unor măsuri pentru 
combaterea blocajelor și a obstacolelor 
care stau în calea comercializării 
ecoinovării și a internaționalizării acestor 
servicii și produse;

2. subliniază potențialele beneficii 
ecologice încă neexploatate ale ecoinovării, 
dat fiind faptul că se preconizează că 
aceasta va contribui la reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră, printre altele, prin 
intermediul utilizării pe scară mai largă a 
materialelor reciclate și regenerabile și al 
dezvoltării unor produse de calitate cu un 
impact redus asupra mediului, precum și 
prin facilitarea unor procese de producție și 
a unor servicii mai ecologice; subliniază 
faptul că este nevoie de adoptarea unor 
măsuri pentru combaterea blocajelor și a 
obstacolelor care stau în calea 
comercializării ecoinovării și a 
internaționalizării acestor servicii și 
produse;

Or. en

Amendamentul 5
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că ar trebui depuse mai 
multe eforturi pentru a internaliza 
costurile externe; invită Comisia să 
utilizeze, pentru a atribui costurile, 
instrumentele politice existente sau, dacă 
este necesar, să dezvolte noi instrumente 
și să se asigure că viitoarele sale 
propuneri pe această temă reflectă 
rezultatele obținute;

Or. en
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Amendamentul 6
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia și statele membre să 
stabilească standarde de mediu și să 
prevadă stimulente financiare care să 
creeze condiții-cadru fiabile cel puțin 
pentru următorii zece ani, oferind astfel 
securitate juridică și în materie de 
planificare, ceea ce constituie o premisă 
pentru exploatarea oportunităților de 
creștere pe care le oferă ecoinovarea;

Or. en

Amendamentul 7
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că ecoinovarea ar trebui să 
beneficieze de pe urma noilor instrumente 
financiare ale UE și a mecanismelor 
inițiativelor emblematice „O Uniune a 
inovării” și „O Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor”, 
precum și de pe urma politicii de coeziune 
post-2013 și a programului-cadru „Orizont 
2020”;

4. subliniază că ecoinovarea ar trebui să 
beneficieze de pe urma noilor instrumente 
financiare ale UE și a mecanismelor 
inițiativelor emblematice „O Uniune a 
inovării” și „O Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor”, 
precum și de pe urma politicii de coeziune 
post-2013 și a programului-cadru „Orizont 
2020”; subliniază necesitatea de a integra 
conceptul de ecoinovare în toate 
domeniile de politică;

Or. en

Amendamentul 8
Vasilica Viorica Dăncilă



AM\938069RO.doc 7/8 PE513.088v01-00

RO

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că viitoarea politică de 
coeziune include o strategie de specializare 
inteligentă drept condiție ex-ante pentru 
regiunile UE și încurajează regiunile să 
integreze ecoinovarea în cadrul strategiilor 
lor de specializare inteligentă;

6. subliniază că viitoarea politică de 
coeziune include o strategie de specializare 
inteligentă drept condiție ex-ante pentru 
regiunile UE și încurajează regiunile să 
lanseze campanii de conștientizare 
destinate tuturor grupurilor țintă pentru 
integrarea ecoinovării în cadrul 
strategiilor regionale și naționale de 
specializare inteligentă;

Or. ro

Amendamentul 9
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că, având în vedere că 
industriile ecologice furnizează în prezent 
3,4 milioane de locuri de muncă și 
însumează o cifră de afaceri anuală 
estimată la 319 miliarde EUR, potențialul 
de a stimula dezvoltarea regională și de a 
genera beneficii de mediu rămâne în mare 
măsură neexploatat și reamintește, în acest 
sens, că lipsa adoptării de acțiuni va atrage 
după sine un cost ridicat;

8. subliniază că, având în vedere că 
industriile ecologice furnizează în prezent 
3,4 milioane de locuri de muncă și 
însumează o cifră de afaceri anuală 
estimată la 319 miliarde EUR, potențialul 
de a stimula dezvoltarea regională, de a 
crea oportunități de ocupare a forței de 
muncă și de a genera beneficii de mediu 
rămâne în mare măsură neexploatat și 
reamintește, în acest sens, că lipsa adoptării 
de acțiuni va atrage după sine un cost 
ridicat;

Or. en

Amendamentul 10
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos
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Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. recomandă promovarea potențialului 
creativ și inovator al tinerilor pentru a 
contribui la dezvoltarea durabilă și pentru 
a îmbunătăți accesul acestora la 
finanțare;

Or. en

Amendamentul 11
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 9 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. subliniază faptul că unul dintre cele 
mai utile instrumente pentru realizarea
obiectivelor strategice ale convergenței 
regionale și coeziunii teritoriale îl 
reprezintă investițiile cu obiective precise 
în domeniul transformării ecologice a 
regiunilor dezavantajate ale UE.

Or. en


