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Amendamentul 1
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. sprijină inițiativa Comisiei, care 
sugerează să se ajungă din timp la un acord 
referitor la un cadru pentru 2030 pentru 
politici în domeniul climei și al energiei, 
acordându-se o atenție deosebită 
obiectivelor legate de progresul către o 
economie competitivă care poate crea noi 
oportunități de locuri de muncă și de 
dezvoltare;

1. sprijină inițiativa Comisiei, care 
sugerează să se ajungă din timp la un acord
ambițios referitor la un cadru pentru 2030 
pentru politici în domeniul climei și al 
energiei, acordându-se o atenție deosebită 
obiectivelor legate de prevenirea urgentă a 
unor schimbări climatice suplimentare și 
de progresul către o economie competitivă 
care poate crea noi oportunități de locuri de 
muncă și de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 2
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. sprijină inițiativa Comisiei, care 
sugerează să se ajungă din timp la un acord 
referitor la un cadru pentru 2030 pentru 
politici în domeniul climei și al energiei, 
acordându-se o atenție deosebită 
obiectivelor legate de progresul către o 
economie competitivă care poate crea noi 
oportunități de locuri de muncă și de 
dezvoltare;

1. sprijină inițiativa Comisiei, care 
sugerează să se ajungă din timp la un acord 
referitor la un cadru pentru 2030 pentru 
politici în domeniul climei și al energiei, 
acordându-se o atenție deosebită 
obiectivelor legate de progresul către o 
economie competitivă care utilizează mai 
puține resurse și care poate crea noi 
oportunități de locuri de muncă de calitate
și de dezvoltare durabilă;

Or. en
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Amendamentul 3
Ole Christensen

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. observă că în cadrul „industriilor 
ecologice” s-au înființat mai multe locuri 
de muncă decât s-au pierdut în timpul 
recesiunii, spre deosebire de multe alte 
sectoare1;

__________________
1.Document de lucru al serviciilor 
Comisiei Europene intitulat: 
„Exploatarea potențialului de ocupare a 
forței de muncă al creșterii ecologice” 
[SWD(2012)0092], p. 5.

Or. en

Amendamentul 4
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită luarea de măsuri în scopul 
alocării unor resurse din cadrul planului 
de redresare economică pentru locuri de 
muncă ecologice de calitate și creștere 
durabilă; subliniază necesitatea 
sprijinirii, în special, a întreprinderilor 
mici și mijlocii pentru crearea locurilor de 
muncă ecologice de calitate pentru 
lucrători cu un nivel înalt sau scăzut de 
calificare;

Or. en
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Amendamentul 5
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită o abordare echilibrată a 
potențialelor noi obiective în domeniul 
climei și energiei, luând în considerare 
efectele negative asupra bazei industriale 
și a ocupării forței de muncă în Uniune;

Or. en

Amendamentul 6
Ole Christensen

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. observă că ponderea veniturilor 
salariale în sectorul cu emisii reduse de 
dioxid de carbon a avut tendința să scadă 
mai puțin decât cea aferentă primelor 15 
industrii producătoare de emisii de gaze 
cu efect de seră, în special în ultimii ani;1

__________________
1. OIM: Către o economie mai ecologică: 
Dimensiunile sociale, p.48.

Or. en

Amendamentul 7
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază necesitatea furnizării unei 
platforme care să permită statelor membre 
să-și coordoneze eforturile în ceea ce 
privește crearea de noi locuri de muncă 
ecologice de calitate și creșterea durabilă; 
subliniază necesitatea sprijinirii unei 
cooperări strânse între guverne și 
parteneri sociali pentru a asigura o 
tranziție ușoară către o economie mai 
ecologică;

Or. en

Amendamentul 8
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază necesitatea eliminării pe 
termen mediu a tuturor subvențiilor 
directe și indirecte, a avantajelor fiscale și 
a sprijinului financiar pentru activități ce 
implică folosirea combustibililor fosili și 
activități ecologice nedurabile;

Or. en

Amendamentul 9
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. subliniază faptul că dialogul social și 
implicarea lucrătorilor reprezintă valori și 
instrumente fundamentale, care stau la 
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baza promovării coeziunii sociale, a 
locurilor de muncă de calitate și a creării 
de locuri de muncă pe de o parte, precum 
și a consolidării inovării și competitivității 
în economiile europene pe de altă parte, 
permițând concilierea acestor aspecte;

Or. en

Amendamentul 10
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că sectorul eficienței 
energetice și cel al energiei din surse 
regenerabile ar putea crea cinci milioane de 
locuri de muncă până în 2020, potrivit 
previziunilor Comisiei1; subliniază că se 
preconizează că tranziția spre o economie
cu emisii scăzute de dioxid de carbon va 
avea efecte foarte diferite în ceea ce 
privește nivelul general al calificărilor 
necesare;

2. reamintește că sectorul eficienței 
energetice și cel al energiei din surse 
regenerabile ar putea crea cinci milioane de 
locuri de muncă până în 2020, potrivit 
previziunilor Comisiei1.; subliniază că se 
preconizează că tranziția spre o economie
care utilizează mai puține resurse va avea 
efecte foarte diferite în ceea ce privește 
nivelul general al calificărilor necesare;

__________________ __________________
1 Comunicarea intitulată „Către o redresare 
generatoare de locuri de muncă” 
(COM(2012)0173).

1 Comunicarea intitulată „Către o redresare 
generatoare de locuri de muncă” 
(COM(2012)0173).

Or. en

Amendamentul 11
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că sectorul eficienței 
energetice și cel al energiei din surse 
regenerabile ar putea crea cinci milioane de 
locuri de muncă până în 2020, potrivit 
previziunilor Comisiei1; subliniază că se 
preconizează că tranziția spre o economie 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon va 
avea efecte foarte diferite în ceea ce 
privește nivelul general al calificărilor
necesare;

2. reamintește că sectorul eficienței 
energetice și cel al energiei din surse 
regenerabile ar putea crea cinci milioane de 
locuri de muncă până în 2020, potrivit 
previziunilor Comisiei1.; solicită, astfel, 
trei obiective obligatorii privind reducerea 
emisiilor, ponderea energiei din surse 
regenerabile și reducerea consumului de 
energie; subliniază că se preconizează că 
tranziția spre o economie cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon va avea efecte foarte 
diferite în ceea ce privește nivelul general 
al calificărilor necesare; reamintește faptul 
că potențialul de locuri de muncă 
ecologice există nu doar în noile sectoare 
cu personal înalt calificat, ci și în cadrul 
întregii economii și la toate nivelurile de 
competență. 

__________________ __________________
1 Comunicarea intitulată „Către o redresare 
generatoare de locuri de muncă” 
(COM(2012)0173).

1 Comunicarea intitulată „Către o redresare 
generatoare de locuri de muncă” 
(COM(2012)0173).

Or. en

Amendamentul 12
Ole Christensen

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. constată că suma de 573 miliarde de 
euro utilizată pentru importul de 
combustibili fosili in 20111 reprezintă un 
potențial neutilizat pentru creșterea 
economică și crearea de locuri de muncă 
în sectorul ecologic al UE.
__________________
1. http://ec.europa.eu/commission_2010-
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2014/hedegaard/headlines/news/2012-06-
14_01_en.htm

Or. en

Amendamentul 13
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită luarea de măsuri pentru a 
răspunde nevoilor în ceea privește gama de 
competențe necesare și pentru a le adapta 
la locurile de muncă nou create; subliniază 
faptul că politicile active în domeniul pieței 
forței de muncă trebuie să aibă obiective 
clare și să fie elaborate astfel încât să 
răspundă nevoilor în materie de ocupare a 
forței de muncă cu scopul de a evita lipsa 
forței de muncă calificate în domeniul 
noilor tehnologii cu emisii scăzute de 
carbon;

3. solicită luarea de măsuri pentru a 
răspunde nevoilor în ceea privește gama de 
competențe necesare și pentru a le adapta 
la locurile de muncă și pentru a răspunde 
noilor provocări în ceea ce privește 
locurile de muncă existente care își 
schimbă profilul către locuri de muncă 
mai ecologice; subliniază faptul că 
politicile active în domeniul pieței forței de 
muncă trebuie să aibă obiective clare și să 
fie elaborate astfel încât să răspundă 
nevoilor lucrătorului și nevoilor în materie 
de ocupare a forței de muncă cu scopul de 
a evita lipsa forței de muncă calificate în 
domeniul noilor tehnologii cu emisii 
scăzute de carbon;

Or. en

Amendamentul 14
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită luarea de măsuri pentru a 
răspunde nevoilor în ceea privește gama de 
competențe necesare și pentru a le adapta 

3. solicită luarea de măsuri pentru a 
răspunde nevoilor în ceea privește gama de 
competențe necesare și pentru a le adapta 
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la locurile de muncă nou create; subliniază 
faptul că politicile active în domeniul pieței 
forței de muncă trebuie să aibă obiective 
clare și să fie elaborate astfel încât să 
răspundă nevoilor în materie de ocupare a 
forței de muncă cu scopul de a evita lipsa 
forței de muncă calificate în domeniul 
noilor tehnologii cu emisii scăzute de 
carbon;

la locurile de muncă nou create; subliniază 
faptul că politicile active în domeniul pieței 
forței de muncă trebuie să aibă obiective 
clare și să fie elaborate astfel încât să 
răspundă nevoilor în materie de ocupare a 
forței de muncă cu scopul de a evita lipsa 
forței de muncă calificate în domeniul 
noilor tehnologii durabile cu emisii scăzute 
de carbon;

Or. en

Amendamentul 15
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea anticipării 
necesităților viitoare de competențe și a 
adaptării sistemelor de educație și 
formare profesională, elemente care sunt 
necesare pentru a conferi tinerilor, 
femeilor, precum și altor grupuri 
dezavantajate acces la locuri de muncă 
durabile de calitate în economia 
ecologică;

Or. en

Amendamentul 16
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește intenția Comisiei de a 
contracara diminuarea rolului industriei 
în Europa pentru secolul 212.; solicită o 
abordare coerentă în ceea ce privește 
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politica în domeniul climei și energiei, o 
abordare care să nu afecteze obiectivele 
de politică ale sectorului și să nu 
împiedice, astfel, crearea de locuri de 
muncă;
__________________
2. Comunicarea intitulată „O industrie 
europeană mai puternică pentru creșterea 
și redresarea economiei” 
(COM(2012)0582),

Or. en

Amendamentul 17
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază necesitatea de a evita 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon în 
anumite sectoare ale industriei; 
subliniază impactul negativ pe care 
disponibilizările din industrie ar putea să 
îl aibă asupra ocupării forței de muncă 
ținând cont de faptul că pentru fiecare 
100 de locuri de muncă create în sectorul 
industrial se estimează că se creează între 
60 și 200 de noi locuri de muncă în restul 
economiei3.;
__________________
3. Documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei anexat Comunicării, intitulat „O 
industrie europeană mai puternică pentru 
creșterea și redresarea economiei” 
(COM(2012)0582).

Or. en
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Amendamentul 18
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită luarea de măsuri care să 
faciliteze adaptarea lucrătorilor din
sectoarele cele mai afectate cu emisii 
ridicate de carbon, cum ar fi sectoarele 
producătoare de energie electrică, cel al 
transporturilor sau cel al construcțiilor și 
industriile mari consumatoare de energie,
la tranziția spre o economie ecologică și 
eficientă din punctul de vedere al 
resurselor;

4. solicită luarea de măsuri pentru 
păstrarea locurilor de muncă în sectoarele 
cele mai afectate cu emisii ridicate de 
carbon, cum ar fi sectoarele producătoare 
de energie electrică, cel al transporturilor 
sau cel al construcțiilor și industriile mari 
consumatoare de energie, care, la nivel 
mondial, sunt în general cele mai 
ecologice și eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor; în cazul în 
care nu se reușește îndeplinirea acestei 
sarcini de bază și anume salvarea 
industriei grele europene, solicită 
facilitarea adaptării lucrătorilor din 
aceste sectoare la alte sectoare;

Or. en

Amendamentul 19
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea unui ajutor 
pentru venit și a unor măsuri de protecție 
socială care să contribuie la limitarea 
reducerii numărului de locuri de muncă 
în cazul lucrătorilor cei mai susceptibil de 
a fi afectați de tranziția către o economie 
mai ecologică (în special pentru mâna de 
lucru slab calificată), mai ales în 
sectoarele cu emisii ridicate de dioxid de 
carbon; subliniază necesitatea unor 
măsuri de ajutor pentru venit, însoțite de 
alte măsuri, cum ar fi formarea, pentru a 
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îmbunătăți și menține capacitatea de 
inserție profesională, a păstra lucrătorii 
pe piața muncii și a preveni eroziunea 
competențelor în timp de criză și 
restructurare;

Or. en

Amendamentul 20
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită modificarea politicii în 
domeniul climei și energiei, astfel încât 
sectoarele mari consumatoare de energie 
să nu aibă de suferit din cauza poverii 
costurilor unilaterale în contextul 
concurenței internaționale; și atâta timp 
cât aceste sarcini sunt unilaterale, solicită 
cote de emisii gratuite pentru sectorul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon; în 
special, solicită separarea cocsului 
metalurgic de alți combustibili fosili în 
sistemul de comercializare a certificatelor 
de emisii pentru a salva industria 
europeană a oțelului;

Or. en

Amendamentul 21
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază necesitatea de a lua în 
considerare în noul cadru consecințele
crizei economice în ceea ce privește 

5. subliniază necesitatea de a lua în 
considerare în noul cadru consecințele
creșterii prețului la energie pentru 
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accesibilitatea prețurilor la energie pentru 
consumatorii finali - gospodăriile și
întreprinderile;

consumatorii finali – gospodăriile și
întreprinderile, în special în contextul 
crizei economice ; subliniază, în acest 
sens, rolul schemelor de sprijin pentru 
energia din surse regenerabile în ceea ce 
privește creșterea prețurilor în anumite 
state membre și necesitatea revizuirii 
acestora;

Or. en

Amendamentul 22
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază necesitatea de a lua în 
considerare în noul cadru consecințele 
crizei economice în ceea ce privește 
accesibilitatea prețurilor la energie pentru 
consumatorii finali - gospodăriile și 
întreprinderile;

5. subliniază necesitatea de a lua în 
considerare în noul cadru consecințele 
crizei economice în ceea ce privește 
accesibilitatea prețurilor la energie și 
partajarea echitabilă a sarcinii financiare
pentru consumatorii finali - gospodăriile și 
întreprinderile;

Or. en

Amendamentul 23
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază necesitatea de a lua în 
considerare în noul cadru consecințele 
crizei economice în ceea ce privește 
accesibilitatea prețurilor la energie pentru 
consumatorii finali - gospodăriile și 
întreprinderile;

5. subliniază necesitatea de a lua în 
considerare în noul cadru consecințele 
crizei economice în ceea ce privește 
accesibilitatea prețurilor la energie pentru 
consumatorii finali - gospodăriile și 
întreprinderile; recunoaște că un obiectiv 
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ambițios de economisire a energiei poate 
reduce facturile la energie, atât pentru 
gospodării, cât și pentru întreprinderi; 
recunoaște că o punere în aplicare 
ambițioasă a Directivei privind eficiența 
energetică a clădirilor ar putea genera noi 
locuri de muncă în reabilitarea clădirilor 
existente pentru a asigura avantaje 
continue: îndeamnă statele membre să 
utilizeze fondurile UE disponibile pentru 
astfel de scopuri;

Or. en

Amendamentul 24
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază necesitatea de a lua în 
considerare în noul cadru consecințele 
crizei economice în ceea ce privește 
accesibilitatea prețurilor la energie pentru 
consumatorii finali - gospodăriile și 
întreprinderile;

5. subliniază necesitatea de a lua în 
considerare în noul cadru consecințele 
crizei economice în ceea ce privește 
accesibilitatea prețurilor la energie pentru 
consumatorii finali - gospodăriile și 
întreprinderile; solicită în special 
despăgubiri pentru creșterea prețului la 
electricitate, care să fie acordate 
industriilor care consumă multă 
electricitate deși se numără printre cele 
mai ecologice din lume în sectorul lor

Or. en

Amendamentul 25
Minodora Cliveti

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

6a. subliniază necesitatea de a stimula 
cercetarea pentru extracția mai 
sustenabilă a resurselor și pentru 
tehnologii inovatoare pentru a proteja mai 
bine mediul și pentru a îmbunătăți 
condițiile de muncă ale lucrătorilor din 
sector; invită Comisia și statele membre 
să promoveze soluții mai durabile pentru 
extracția resurselor;

Or. en


