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Amendamentul 1
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Referirea 2a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere propunerea Comisiei de 
decizie a Consiliului privind orientările 
pentru politicile de ocupare a forței de 
muncă ale statelor membre, Partea a II-a 
a Orientărilor integrate Europa 2020 
(COM(2010)0193),

Or. de

Amendamentul 2
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Referirea 8a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere inițiativele Comisiei în 
domeniul anticipării și gestionării 
schimbărilor și restructurării, cum ar fi, 
spre exemplu, setul de sprijinire pentru 
restructurare și documentul intitulat 
„Checklist privind procesele de 
restructurare”,

Or. en

Amendamentul 3
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Referirea 17 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Raportul din 2009 al 
Greenpeace și al Consiliului european 
pentru energie regenerabilă (EREC) 
intitulat „Să lucrăm pentru climă: energia 
regenerabilă și revoluția locurilor de 
muncă ecologice”,

eliminat

Or. en

Amendamentul 4
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Referirea 18a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere numărul 156 al 
publicației „Ruhr Economic Papers”, 
intitulat „Consecințe economice ale 
promovării tehnologiilor care folosesc 
surse regenerabile de energie, experiența 
germană”,

Or. en

Amendamentul 5
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Referirea 18b (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere publicația CEPOS, 
intitulată „Energia eoliană, cazul 
Danemarcei”,

Or. en
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Amendamentul 6
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Referirea 18c (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere publicația Universității 
Rey Juan Carlos, intitulată „Studiu 
privind efectele ajutorului public acordat 
surselor de regenerabile de energie 
asupra ocupării forței de muncă”,

Or. en

Amendamentul 7
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Referirea 24 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
intitulată „Noi competențe pentru noi 
locuri de muncă: să anticipăm și să 
răspundem cerințelor pieței forței de muncă 
în materie de competențe” 
(COM(2008)0868),

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
intitulată „Noi competențe pentru noi 
locuri de muncă: să anticipăm și să 
răspundem cerințelor pieței forței de muncă 
în materie de competențe” 
(COM(2008)0868), precum și raportul din 
februarie 2010 al grupului de experți, 
intitulat „Noi competențe pentru noi 
locuri de muncă: să acționăm acum”,

Or. en

Amendamentul 8
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât una dintre prioritățile Strategiei 
EUROPA 2020 este promovarea unei 

B. întrucât una dintre prioritățile Strategiei 
EUROPA 2020 este promovarea unei 
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economii ecologice și competitive care să 
conserve resursele;

economii sociale, ecologice și competitive 
care să conserve resursele;

Or. de

Amendamentul 9
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Considerentul C 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât țările industrializate trebuie să 
își reducă, până în 2050, emisiile de CO2
cu 80-90% comparativ cu nivelurile din 
1990;

C. întrucât țările industrializate ar trebui, 
potrivit IPCC, să își reducă, până în 2050, 
emisiile de CO2 cu 80-90% comparativ cu 
nivelurile din 1990;

Or. en

Amendamentul 10
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Considerentul D 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât trecerea la o economie mai 
durabilă are efecte variate asupra diferitelor 
sectoare; întrucât vor fi create noi locuri de 
muncă, în timp ce altele vor fi înlocuite sau 
parțial eliminate; întrucât toate locurile de 
muncă trebuie adaptate la o modalitate 
durabilă de activitate și producție care să 
conserve resursele, nevoia cea mai mare de 
adaptare vizând astfel relațiile de muncă 
deja existente;

D. întrucât trecerea la o economie mai 
durabilă are, în special, efecte pozitive
variate asupra diferitelor sectoare; întrucât 
vor fi create noi locuri de muncă, în timp 
ce altele vor fi înlocuite sau parțial 
eliminate; întrucât toate locurile de muncă 
ar trebui adaptate la o modalitate durabilă 
de activitate și producție care să conserve 
resursele, nevoia cea mai mare de adaptare 
vizând astfel relațiile de muncă deja 
existente, fiind de dorit raporturile de 
muncă flexibile;

Or. nl
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Amendamentul 11
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Considerentul E 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât această tranziție va duce la o 
stabilizare a ocupării forței de muncă și, 
în unele sectoare, la o creștere masivă a 
locurilor de muncă cu un impact 
considerabil; întrucât în sectoarele în care 
au fost realizate condiții-cadru fiabile se 
poate înregistra o creștere constantă a 
ocupării forței de muncă, care poate fi 
stabilizată prin creșterea exporturilor;

E. întrucât, în sectoarele în care au fost
introduse subvenții publice pe termen 
lung și alte condiții-cadru, s-a înregistrat o 
creștere a ocupării forței de muncă în 
cadrul activităților economice 
subvenționate, asociată cu o creștere a 
exporturilor de produse în sectoarele 
subvenționate; întrucât este necesar să se 
întreprindă studii științifice pentru a 
stabili dacă subvențiile au fost bine-venite 
pentru creșterea ratei nete de ocupare a 
forței de muncă sau a durabilității 
economiei în ansamblul său;

Or. en

Amendamentul 12
Tadeusz Cymański

Propunere de rezoluție
Considerentul E 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât această tranziție va duce la o 
stabilizare a ocupării forței de muncă și, în 
unele sectoare, la o creștere masivă a 
locurilor de muncă, cu un impact 
considerabil; întrucât în sectoarele în care 
au fost realizate condiții-cadru fiabile se 
poate înregistra o creștere constantă a 
ocupării forței de muncă, care poate fi 
stabilizată prin creșterea exporturilor;

E. întrucât această tranziție ar putea duce 
la o stabilizare a ocupării forței de muncă 
și, în unele sectoare, la o creștere masivă a 
locurilor de muncă, cu un impact 
considerabil; întrucât în sectoarele în care 
au fost realizate condiții-cadru fiabile se 
înregistrează o creștere constantă a 
ocupării forței de muncă, care poate fi 
stabilizată prin creșterea exporturilor;

Or. pl
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Amendamentul 13
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Considerentul E 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât această tranziție va duce la o 
stabilizare a ocupării forței de muncă și, în 
unele sectoare, la o creștere masivă a 
locurilor de muncă, cu un impact 
considerabil; întrucât în sectoarele în care 
au fost realizate condiții-cadru fiabile se 
poate înregistra o creștere constantă a 
ocupării forței de muncă, care poate fi 
stabilizată prin creșterea exporturilor;

E. întrucât această tranziție va duce la o 
stabilizare a ocupării forței de muncă și, în 
unele sectoare, la o creștere masivă a 
locurilor de muncă, cu un impact 
considerabil; întrucât în sectoarele în care 
au fost realizate condiții-cadru fiabile se 
înregistrează o creștere constantă a 
securității locurilor de muncă, care poate 
fi stabilizată prin creșterea exporturilor;

Or. nl

Amendamentul 14
Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Considerentul F 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât adesea noile sectoare nu sunt 
integrate în structurile dialogului social; 
întrucât nu există nici acorduri colective, 
nici coduri profesionale; întrucât noile 
sectoare sunt expuse unei presiuni de 
producție și concurențiale ridicate; 
întrucât în regiunile cu o rată ridicată a 
șomajului presiunea de a accepta condiții 
de lucru precare este ridicată;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 15
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Considerentul F 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât adesea noile sectoare nu sunt 
integrate în structurile dialogului social; 
întrucât nu există nici acorduri colective, 
nici coduri profesionale; întrucât noile 
sectoare sunt expuse unei presiuni de 
producție și concurențiale ridicate; întrucât 
în regiunile cu o rată ridicată a șomajului 
presiunea de a accepta condiții de lucru 
precare este ridicată;

F. întrucât adesea, în noile sectoare, nu 
există structurile dialogului social, sau 
acestea nu au fost create încă; întrucât nu 
există acorduri colective, sau cele existente 
nu sunt aplicate, și nu există nici coduri 
profesionale; întrucât noile sectoare sunt 
expuse unei presiuni de producție și 
concurențiale ridicate; întrucât în regiunile 
cu o rată ridicată a șomajului presiunea de 
a accepta condiții de lucru precare este 
ridicată;

Or. de

Amendamentul 16
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Considerentul F 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât adesea noile sectoare nu sunt 
integrate în structurile dialogului social; 
întrucât nu există nici acorduri colective, 
nici coduri profesionale; întrucât noile 
sectoare sunt expuse unei presiuni de 
producție și concurențiale ridicate; întrucât 
în regiunile cu o rată ridicată a șomajului 
presiunea de a accepta condiții de lucru 
precare este ridicată;

F. întrucât noile sectoare, cum ar fi cele 
care implică producția de energie eoliană, 
de energie solară sau de energie 
provenind din biomasă sau din reciclarea 
materialelor sau creșterea eficienței 
energetice nu sunt integrate, în unele state 
membre, în structurile dialogului social; 
întrucât toate sectoarele sunt expuse unei 
presiuni de producție și concurențiale 
ridicate;  întrucât în regiunile cu o rată 
ridicată a șomajului presiunea de a accepta 
condiții de lucru precare este ridicată;

Or. en

Amendamentul 17
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât tranziția către o economie 
mai durabilă va afecta într-o mai mare 
măsură forța de muncă necalificată și 
întrucât ar putea apărea mai multe 
oportunități pentru locurile de muncă 
calificate;

Or. en

Amendamentul 18
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Considerentul G 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât egalitatea de gen este 
consacrată ca unul dintre obiectivele 
Tratatului de la Lisabona; întrucât femeile 
sunt slab reprezentate în domeniul 
construcțiilor și al cercetării, de exemplu, 
și din acest motiv nu pot profita în egală 
măsură de creșterea ocupării forței de 
muncă generată de economia ecologică,

G. întrucât egalitatea de gen este 
consacrată ca unul dintre obiectivele 
Tratatului de la Lisabona; întrucât, în unele 
state membre, femeile sunt slab 
reprezentate în domeniul construcțiilor și al 
cercetării, de exemplu, și din acest motiv 
nu pot profita în aceeași măsură ca și 
bărbații de creșterea ocupării forței de 
muncă generată în aceste sectoare,

Or. en

Amendamentul 19
Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Considerentul G 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât egalitatea de gen este 
consacrată ca unul dintre obiectivele 
Tratatului de la Lisabona; întrucât femeile 
sunt slab reprezentate în domeniul 
construcțiilor și al cercetării, de exemplu,
și din acest motiv nu pot profita în egală 

G. întrucât egalitatea de gen este 
consacrată ca unul dintre obiectivele 
Tratatului de la Lisabona; întrucât femeile 
sunt slab reprezentate în diferite sectoare și 
din acest motiv nu pot profita în egală 
măsură de creșterea ocupării forței de 
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măsură de creșterea ocupării forței de 
muncă generată de economia ecologică,

muncă generată de economia ecologică,

Or. nl

Amendamentul 20
Corina Crețu

Propunere de rezoluție
Considerentul G 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât egalitatea de gen este 
consacrată ca unul dintre obiectivele 
Tratatului de la Lisabona; întrucât femeile 
sunt slab reprezentate în domeniul 
construcțiilor și al cercetării, de exemplu, 
și din acest motiv nu pot profita în egală 
măsură de creșterea ocupării forței de 
muncă generată de economia ecologică,

G. întrucât egalitatea de gen este 
consacrată ca unul dintre obiectivele 
Tratatului de la Lisabona și ca unul dintre 
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului; 
întrucât femeile sunt slab reprezentate în
unele domenii, cum ar fi cel al cercetării, 
în care ar putea profita de creșterea 
ocupării forței de muncă generată de 
economia ecologică, 

Or. ro

Amendamentul 21
Corina Crețu

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât rata șomajului este în 
creștere în rândul lucrătorilor mai în 
vârstă, care se confruntă cu o problemă 
acută de excluziune socială după vârsta 
de 55 de ani și întrucât, în ciuda 
progreselor realizate în cursul deceniului 
trecut, doar puțin mai mult de o treime 
dintre femeile cu vârste cuprinse între 55 
și 64 de ani aveau o slujbă în 2008, în 
timp ce 55% dintre bărbații din această 
grupă de vârstă erau încadrați în muncă,

Or. ro
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Amendamentul 22
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Titlu înainte de punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Strategia de creare de locuri de muncă 
pentru o nouă economie durabilă

Creșterea durabilității economiei

Or. en

Amendamentul 23
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că investițiile în tranziția 
ecologică reprezintă un important potențial 
de dezvoltare pentru piața muncii, lucru 
care antrenează noi posibilități de venituri;
consideră că bilanțul pozitiv ascunde 
pierderi în anumite sectoare, care însă 
sunt îndeajuns compensate prin creșterea 
înregistrată în alte domenii;

1. consideră că este necesar ca producția 
de bunuri și serviciile să devină mai 
durabile și că investițiile în aceste domenii
reprezintă un potențial de dezvoltare pentru 
piața muncii și pot crea noi posibilități de 
venituri;

Or. en

Amendamentul 24
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că investițiile în tranziția 
ecologică reprezintă un important potențial 
de dezvoltare pentru piața muncii, lucru 
care antrenează noi posibilități de venituri; 

1. consideră că investițiile în tranziția 
ecologică reprezintă un important potențial 
de dezvoltare pentru piața muncii, lucru 
care antrenează noi posibilități de venituri; 
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consideră că bilanțul pozitiv ascunde 
pierderi în anumite sectoare, care însă sunt 
îndeajuns compensate prin creșterea 
înregistrată în alte domenii;

consideră că bilanțul pozitiv ascunde 
pierderi în anumite sectoare, care însă sunt 
îndeajuns compensate prin creșterea 
înregistrată în alte domenii și că, prin 
urmare, recalificarea și reconversia ar 
trebui să fie stimulate;

Or. nl

Amendamentul 25
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. sprijină inițiativa-pilot a Comisiei 
cuprinsă în strategia EUROPA 2020 de a 
realiza acum tranziția către o economie 
durabilă, de a disocia creșterea economică 
de consumul de resurse și energie, de a 
reduce emisiile cu efecte dăunătoare asupra 
climei, precum și de a combate, prin 
urmare, încălzirea globală; salută intenția 
de a adapta acestui scop condițiile-cadru 
legislative, instrumentele de stimulare ale 
economiei de piață, subvențiile și 
achizițiile publice; regretă eșecul Comisiei 
de a aborda în cadrul strategiei aspectele 
legate de potențialul pieței muncii și de 
provocările tranziției;

2. sprijină inițiativa-pilot a Comisiei 
cuprinsă în strategia EUROPA 2020 de a 
realiza acum tranziția către o economie 
durabilă, de a disocia creșterea economică 
de consumul de resurse și energie, de a 
reduce emisiile cu efecte dăunătoare asupra 
climei, precum și de a combate, prin 
urmare, încălzirea globală; salută intenția 
de a adapta acestui scop condițiile-cadru 
legislative, instrumentele de stimulare ale 
economiei de piață, subvențiile și 
achizițiile publice; regretă eșecul Comisiei 
de a aborda în cadrul strategiei aspectele 
legate de potențialul pieței muncii și de 
provocările tranziției; regretă faptul că 
strategia UE 2020 nu contribuie prea 
mult la promovarea tehnologiilor 
ecologice, nu propune măsuri noi în 
domeniul schimbărilor climatice și face 
doar tangențial referire la rolul protecției 
biodiversității;

Or. en

Amendamentul 26
Tadeusz Cymański

Propunere de rezoluție
Punctul 2 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. sprijină inițiativa-pilot a Comisiei 
cuprinsă în strategia EUROPA 2020 de a 
realiza acum tranziția către o economie 
durabilă, de a disocia creșterea economică
de consumul de resurse și energie, de a 
reduce emisiile cu efecte dăunătoare asupra 
climei, precum și de a combate, prin 
urmare, încălzirea globală; salută intenția 
de a adapta acestui scop condițiile-cadru 
legislative, instrumentele de stimulare ale 
economiei de piață, subvențiile și 
achizițiile publice; regretă eșecul Comisiei 
de a aborda în cadrul strategiei aspectele 
legate de potențialul pieței muncii și de 
provocările tranziției;

2. sprijină inițiativa-pilot 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, prin urmare, încălzirea globală; 
salută intenția de a adapta acestui scop 
condițiile-cadru legislative, instrumentele 
de stimulare ale economiei de piață, 
subvențiile și achizițiile publice; regretă 
eșecul Comisiei de a aborda în cadrul 
strategiei aspectele legate de potențialul 
pieței muncii și de provocările tranziției;

Or. pl

Amendamentul 27
Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. sprijină inițiativa-pilot a Comisiei 
cuprinsă în strategia EUROPA 2020 de a 
realiza acum tranziția către o economie 
durabilă, de a disocia creșterea economică 
de consumul de resurse și energie, de a 
reduce emisiile cu efecte dăunătoare asupra 
climei, precum și de a combate, prin 
urmare, încălzirea globală; salută intenția 
de a adapta acestui scop condițiile-cadru 
legislative, instrumentele de stimulare ale 
economiei de piață, subvențiile și 
achizițiile publice; regretă eșecul Comisiei 
de a aborda în cadrul strategiei aspectele 
legate de potențialul pieței muncii și de 
provocările tranziției;

2. sprijină inițiativa-pilot a Comisiei 
cuprinsă în strategia EUROPA 2020 de a 
realiza acum tranziția către o economie 
durabilă, de a disocia creșterea economică 
de consumul de resurse și energie, de a 
reduce emisiile cu efecte dăunătoare asupra 
climei, precum și de a combate, prin 
urmare, încălzirea globală; salută intenția 
de a adapta acestui scop condițiile-cadru 
legislative, instrumentele de stimulare ale 
economiei de piață, subvențiile și 
achizițiile publice; 

Or. nl
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Amendamentul 28
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. sprijină inițiativa-pilot a Comisiei 
cuprinsă în strategia EUROPA 2020 de a 
realiza acum tranziția către o economie 
durabilă, de a disocia creșterea economică 
de consumul de resurse și energie, de a 
reduce emisiile cu efecte dăunătoare asupra 
climei, precum și de a combate, prin 
urmare, încălzirea globală; salută intenția 
de a adapta acestui scop condițiile-cadru 
legislative, instrumentele de stimulare ale 
economiei de piață, subvențiile și 
achizițiile publice; regretă eșecul Comisiei 
de a aborda în cadrul strategiei aspectele 
legate de potențialul pieței muncii și de 
provocările tranziției;

2. sprijină inițiativa-pilot a Comisiei 
cuprinsă în strategia EUROPA 2020 de a 
realiza acum tranziția către o economie 
durabilă, de a disocia creșterea economică 
de consumul de resurse și energie, de a 
reduce emisiile cu efecte dăunătoare asupra 
climei, precum și de a combate, prin 
urmare, încălzirea globală; salută intenția 
de a adapta acestui scop condițiile-cadru 
legislative, instrumentele de stimulare ale 
economiei de piață, subvențiile și 
achizițiile publice;

Or. en

Amendamentul 29
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. regretă faptul că, în cadrul strategiei 
UE 2020, se acordă o importanță redusă 
măsurilor naționale de punere în aplicare 
și subliniază necesitatea unor obiective 
obligatorii, a unor proceduri riguroase de 
punere în aplicare și monitorizare și a 
unor sancțiuni pentru statele membre 
care nu își îndeplinesc obligațiile, astfel 
încât să se asigure durabilitatea, fără a 
pune în pericol prosperitatea și locurile de 
muncă;

Or. en
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Amendamentul 30
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că cea mai mare parte a noilor 
locuri de muncă ecologice este 
concentrată în câteva sectoare cum ar fi 
construcțiile, energiile regenerabile, 
tehnologiile ecologice, mobilitatea 
durabilă (biciclete, transportul feroviar de 
persoane și mărfuri), reciclarea, 
agricultura, silvicultura și pescuitul
durabile și serviciile în materie de mediu;
consideră că sectorul prestării de servicii 
prezintă, de asemenea, un important 
potențial de locuri de muncă ecologice;

3. constată că există un potențial de 
creștere a durabilității producției în toate 
sectoarele producției de bunuri și servicii;
constată că, pentru a îndeplini obiectivele 
Strategiei 2020, este necesar să se 
sporească eficiența energetică a 
locuințelor, ponderea energiilor 
regenerabile, utilizarea tehnologiilor 
ecologice, durabilitatea mijloacelor de 
transport (biciclete, transportul feroviar de 
persoane și mărfuri, automobile care nu 
consumă combustibili fosili), reciclarea, 
ponderea proceselor de producție care 
conservă resursele, durabilitatea 
agriculturii, a silviculturii și a pescuitului
și posibilitățile de consiliere prin 
intermediul serviciilor în materie de 
mediu;

Or. en

Amendamentul 31
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că cea mai mare parte a noilor 
locuri de muncă ecologice este concentrată 
în câteva sectoare cum ar fi construcțiile, 
energiile regenerabile, tehnologiile 
ecologice, mobilitatea durabilă (biciclete, 
transportul feroviar de persoane și 
mărfuri), reciclarea, agricultura, 
silvicultura și pescuitul durabile și 

3. constată că cea mai mare parte a noilor 
locuri de muncă ecologice este concentrată 
în câteva sectoare cum ar fi construcțiile, 
energiile regenerabile, tehnologiile 
ecologice, mobilitatea durabilă (biciclete, 
transportul feroviar de persoane și 
mărfuri), reciclarea, agricultura, 
silvicultura și pescuitul durabile și 
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serviciile în materie de mediu; consideră că 
sectorul prestării de servicii prezintă, de 
asemenea, un important potențial de locuri 
de muncă ecologice;

serviciile în materie de mediu; consideră că 
sectorul prestării de servicii și cel al 
economiei sociale prezintă, de asemenea, 
un important potențial de locuri de muncă 
ecologice;

Or. en

Amendamentul 32
Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că cea mai mare parte a noilor 
locuri de muncă ecologice este concentrată 
în câteva sectoare cum ar fi construcțiile, 
energiile regenerabile, tehnologiile 
ecologice, mobilitatea durabilă (biciclete, 
transportul feroviar de persoane și 
mărfuri), reciclarea, agricultura, 
silvicultura și pescuitul durabile și 
serviciile în materie de mediu; consideră 
că sectorul prestării de servicii prezintă, de 
asemenea, un important potențial de locuri 
de muncă ecologice;

3. constată că cea mai mare parte a noilor 
locuri de muncă ecologice nu pot fi încă 
întâlnite în toate sectoarele; consideră că 
sectorul prestării de servicii prezintă, de 
asemenea, un important potențial de locuri 
de muncă ecologice;

Or. nl

Amendamentul 33
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. este ferm convins că politica de mediu 
bazată pe economia de piață poate deveni 
motorul creșterii și al ocupării forței de 
muncă în toate ramurile economiei și 
subliniază că un set de condiții-cadru 
previzibile și favorabile investițiilor 
reprezintă baza care va permite 
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întreprinderilor inovatoare să profite în 
cel mai înalt grad de aceste oportunități, 
în beneficiul mediului și al lucrătorilor;

Or. de

Amendamentul 34
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. constată că este necesar să existe o 
cooperare între statele membre, partenerii 
sociali și instituțiile de învățământ 
superior în vederea creării unor cicluri de 
studii preuniversitare și postuniversitare 
și a elaborării unor discipline orientate 
către transformarea ecologică a 
economiilor;

Or. el

Amendamentul 35
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 3b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. invită statele membre și partenerii 
sociali să elaboreze și să pună în aplicare 
împreună programe de orientare 
profesională pentru tineri în disciplinele 
științifice și tehnologice pentru a promova 
dezvoltarea unei economii viabile și 
durabile, precum și măsuri de informare 
și de sensibilizare în ceea ce privește 
aspectele ecologice și de mediu, atât prin 
intermediul sistemului de educație 
formală, cât și prin măsuri ale 
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autorităților locale și regionale;

Or. el

Amendamentul 36
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită adoptarea definiției OIM, 
conform căreia toate locurile de muncă 
care generează dezvoltare durabilă sunt 
locuri de muncă ecologice; explică faptul 
că definiția include, pe de o parte, locurile 
de muncă care contribuie în mod direct la 
reducerea consumului de energie și de 
materii prime, la protejarea ecosistemelor 
și a biodiversității și la diminuarea 
producției de deșeuri și a poluării aerului 
și, pe de altă parte, toate locurile de muncă 
care reduc amprenta ecologică; recunoaște 
că, din cauza relativității definiției, 
potențialul creării de locuri de muncă nu 
poate fi stabilit în mod definitiv;

4. este convins că „locurile de muncă 
ecologice”nu trebuie să reprezinte doar 
un element adițional, ci trebuie ca 
întreprinderile și societatea în ansamblu 
să fie organizate în mod durabil; este 
convins că nu există o ramură a 
economiei care să poată fi separată și 
denumită „protecția mediului” sau 
„industria mediului”, întrucât activitatea 
de protecție a mediului este corelată cu 
numeroase sectoare tradiționale, cum ar 
fi industriile producătoare, industria 
construcțiilor și a serviciilor; solicită, prin 
urmare, adoptarea, în calitate de definiție 
de lucru inițială, a definiției OIM, 
conform căreia toate locurile de muncă 
care generează dezvoltare durabilă sunt 
locuri de muncă ecologice; explică faptul 
că definiția include, pe de o parte, locurile 
de muncă care contribuie în mod direct la 
reducerea consumului de energie și de 
materii prime, la protejarea ecosistemelor 
și a biodiversității și la diminuarea 
producției de deșeuri și a poluării aerului 
și, pe de altă parte, toate locurile de muncă 
care reduc amprenta ecologică; recunoaște 
că, din cauza relativității definiției, 
potențialul creării de locuri de muncă nu 
poate fi stabilit în mod definitiv;

Or. de
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Amendamentul 37
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită adoptarea definiției OIM, 
conform căreia toate locurile de muncă 
care generează dezvoltare durabilă sunt 
locuri de muncă ecologice; explică faptul 
că definiția include, pe de o parte, locurile 
de muncă care contribuie în mod direct la 
reducerea consumului de energie și de 
materii prime, la protejarea ecosistemelor 
și a biodiversității și la diminuarea 
producției de deșeuri și a poluării aerului 
și, pe de altă parte, toate locurile de muncă 
care reduc amprenta ecologică; recunoaște 
că, din cauza relativității definiției, 
potențialul creării de locuri de muncă nu 
poate fi stabilit în mod definitiv;

4. solicită adoptarea definiției OIM, 
conform căreia toate locurile de muncă 
care generează dezvoltare durabilă sunt 
locuri de muncă durabile; explică faptul că 
definiția include, pe de o parte, locurile de 
muncă care contribuie în mod direct la 
reducerea consumului de energie și de 
materii prime, la protejarea ecosistemelor 
și a biodiversității și la diminuarea 
producției de deșeuri și a poluării aerului 
și, pe de altă parte, toate locurile de muncă 
care reduc amprenta ecologică; recunoaște 
că, din cauza relativității definiției, 
potențialul creării de locuri de muncă nu 
poate fi stabilit în mod definitiv;

Or. en

Amendamentul 38
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază faptul că toate locurile de 
muncă sunt subordonate obiectivului de a 
promova o dezvoltare durabilă și că 
modalitățile de lucru și producție ar trebui 
organizate astfel încât să corespundă cât 
mai mult posibil unui model eficient din 
punctul de vedere al consumului de energie 
și resurse; subliniază, de asemenea, faptul 
că această abordare ar trebui să vizeze 
întreaga linie de distribuție;

5. subliniază faptul că toate locurile de 
muncă sunt subordonate obiectivului de a 
promova o dezvoltare durabilă și că 
modalitățile de lucru și producție ar trebui 
organizate astfel încât să corespundă cât 
mai mult posibil unui model eficient din 
punctul de vedere al consumului de 
energie, materiale și resurse; subliniază, de 
asemenea, faptul că această abordare ar 
trebui să vizeze întreaga linie de distribuție 
și că impunerea unei distincții între 
industriile eficiente și cele ineficiente din 
punctul de vedere al consumului este 
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ilogică, toate industriile putând să devină 
mai durabile;

Or. en

Amendamentul 39
Olle Ludvigsson

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. consideră că este foarte important ca 
un nou cadru comunitar să dispună de un 
buget suficient pentru a sprijini 
cercetarea publică și a pune la dispoziție 
rezultatele cercetării într-un mod simplu 
și nebirocratic, astfel încât toate 
societățile, inclusiv microîntreprinderile și 
IMM-urile să poată să recurgă la anumite 
schimbări în ceea ce privește eficiența 
energetică, utilizarea noilor surse de 
energie, noile procese de producție și 
reciclarea, precum și utilizarea mai 
eficientă a resurselor și crearea de locuri 
de muncă cu drepturi adecvate;

Or. sv

Amendamentul 40
Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită elaborarea unei strategii 
europene privind ocuparea forței de 
muncă pentru o economie durabilă, 
menite să optimizeze potențialul de creare 
de locuri de muncă și să se concentreze pe 
condiții de lucru decente, pe cerințele în 
materie de competențe și pe o tranziție 
echitabilă din punct de vedere social; 

eliminat
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subliniază faptul că o economie durabilă 
trebuie să reunească obiectivele sociale și 
cele ecologice;

Or. nl

Amendamentul 41
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită elaborarea unei strategii 
europene privind ocuparea forței de muncă 
pentru o economie durabilă, menite să 
optimizeze potențialul de creare de locuri 
de muncă și să se concentreze pe condiții 
de lucru decente, pe cerințele în materie de 
competențe și pe o tranziție echitabilă din 
punct de vedere social; subliniază faptul că 
o economie durabilă trebuie să reunească 
obiectivele sociale și cele ecologice;

6. solicită elaborarea unei strategii 
europene privind ocuparea forței de muncă 
pentru o economie durabilă, menite să 
optimizeze potențialul de creare de locuri 
de muncă și să se concentreze pe condiții 
de lucru decente, pe cerințele în materie de 
competențe și pe o tranziție echitabilă din 
punct de vedere social; subliniază faptul că 
o economie durabilă trebuie să reunească 
obiectivele sociale și cele ecologice; 
subliniază că o astfel de strategie pentru 
ocuparea durabilă a forței de muncă ar 
trebui să fie o componentă centrală a 
orientărilor pentru politicile de ocupare a 
forței de muncă;

Or. de

Amendamentul 42
Pascale Gruny, Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită elaborarea unei strategii 
europene privind ocuparea forței de muncă 
pentru o economie durabilă, menite să 
optimizeze potențialul de creare de locuri 
de muncă și să se concentreze pe condiții 
de lucru decente, pe cerințele în materie de 

6. solicită elaborarea unei strategii 
europene pentru ocuparea forței de muncă 
în scopul realizării unei economii durabile, 
menite să optimizeze potențialul de creare 
de locuri de muncă și să se concentreze pe 
condiții de lucru decente, pe sănătatea și 
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competențe și pe o tranziție echitabilă din 
punct de vedere social; subliniază faptul că 
o economie durabilă trebuie să reunească 
obiectivele sociale și cele ecologice;

siguranța lucrătorilor, pe cerințele în 
materie de competențe și pe o tranziție 
echitabilă din punct de vedere social; 
subliniază faptul că o economie durabilă 
trebuie să reunească obiectivele sociale și 
cele ecologice;

Or. fr

Amendamentul 43
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită elaborarea unei strategii 
europene privind ocuparea forței de 
muncă pentru o economie durabilă, 
menite să optimizeze potențialul de creare 
de locuri de muncă și să se concentreze pe 
condiții de lucru decente, pe cerințele în 
materie de competențe și pe o tranziție 
echitabilă din punct de vedere social; 
subliniază faptul că o economie durabilă 
trebuie să reunească obiectivele sociale și 
cele ecologice;

6. solicită să se realizeze mai multe 
investiții în domeniul cercetării și 
dezvoltării axate pe sporirea durabilității 
diferitelor sectoare de producție;
subliniază faptul că durabilitatea trebuie 
să caracterizeze în același timp domeniul 
social, tehnologic, economic și ecologic;

Or. en

Amendamentul 44
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că întreprinderile europene 
au devenit lideri mondiali în domeniul 
protecției mediului datorită capacității lor 
de inovare; este preocupat, totuși, de 
faptul că activitățile de producție sunt în 
continuare în mare măsură relocalizate 
din UE în țări terțe care au standarde de 
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mediu mult mai scăzute; invită Comisia și 
statele membre să combată acest fenomen 
în mod prompt și ferm, concentrându-se 
asupra elaborării unei abordări mondiale, 
multilaterale, care să asigure faptul că 
concurența mondială se bazează pe 
cerințe comparabile;

Or. de

Amendamentul 45
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită Comisia, statele membre și 
partenerii sociali să garanteze că toate 
persoanele din cadrul UE pot profita de 
beneficiile pe care le implică o strategie 
durabilă pentru ocuparea forței de muncă; 
solicită să se acorde o atenție deosebită 
persoanelor cu cel mai redus acces la piața 
muncii, lucrătorilor celor mai vulnerabili și 
celor mai puțin calificați;

7. invită Comisia, statele membre și 
partenerii sociali să garanteze că o strategie 
de ocupare a forței de muncă pentru o 
economie durabilă aduce beneficii tuturor 
persoanelor din cadrul UE; solicită ca, în 
cadrul orientărilor pentru politicile de 
ocupare a forței de muncă și al 
programului „Noi competențe pentru noi 
locuri de muncă” al Comisiei să se acorde 
o atenție deosebită persoanelor cu cel mai 
redus acces la piața muncii, lucrătorilor 
celor mai vulnerabili și celor mai puțin 
calificați;

Or. de

Amendamentul 46
Pascale Gruny, Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită Comisia, statele membre și 
partenerii sociali să garanteze că toate 
persoanele din cadrul UE pot profita de 
beneficiile pe care le implică o strategie 

7. invită Comisia, statele membre și 
partenerii sociali să garanteze că toate 
persoanele din cadrul UE pot profita de 
beneficiile pe care le implică o strategie 
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durabilă pentru ocuparea forței de muncă; 
solicită să se acorde o atenție deosebită 
persoanelor cu cel mai redus acces la piața 
muncii, lucrătorilor celor mai vulnerabili și 
celor mai puțin calificați;

durabilă pentru ocuparea forței de muncă; 
solicită să se acorde o atenție deosebită 
persoanelor cu cel mai redus acces la piața 
muncii, lucrătorilor celor mai vulnerabili, 
în special persoanelor cu handicap și 
lucrătorilor mai puțin calificați, precum și 
protecției acestor categorii de persoane;

Or. fr

Amendamentul 47
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită Comisia, statele membre și 
partenerii sociali să garanteze că toate 
persoanele din cadrul UE pot profita de 
beneficiile pe care le implică o strategie 
durabilă pentru ocuparea forței de 
muncă; solicită să se acorde o atenție 
deosebită persoanelor cu cel mai redus 
acces la piața muncii, lucrătorilor celor 
mai vulnerabili și celor mai puțin calificați;

7. subliniază necesitatea de a acorda o 
atenție deosebită condițiilor de lucru 
decente, cerințelor în materie de 
competențe și unei tranziții echitabile din 
punct de vedere social, în procesul de 
trecere la modalități de producție mai 
durabile; solicită să se sporească 
oportunitățile în domeniul educației, 
cercetării și dezvoltării și să se țină seama 
de interesele lucrătorilor celor mai 
vulnerabili și celor mai puțin calificați;

Or. en

Amendamentul 48
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia și statele membre să 
stabilească standardele de mediu și 
stimulentele financiare care să creeze 
condițiile-cadru fiabile pentru o perioadă 
de cel puțin 10 ani și astfel siguranță 
juridică și de planificare; solicită 

8. invită Comisia și statele membre să 
identifice standardele de mediu și 
stimulentele financiare care să contribuie 
la tranziția către modalități de producție 
mai durabile;
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utilizarea instrumentelor financiare 
existente și includerea unei activități 
economice durabile între obiectivele 
perspectivei financiare și ale fondurilor 
structurale;

Or. en

Amendamentul 49
Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită UE și statele membre să 
anticipeze schimbările, adică să depășească 
eșecurile în ceea ce privește informarea și 
incertitudinile, și să încurajeze 
sensibilizarea, procesele de învățare socială 
și schimbările privind modelele de consum; 
afirmă că întreprinderile investesc în 
tehnologii ecologice doar în măsura în care 
există o anumită siguranță în ceea ce 
privește beneficiile viitoare, iar lucrătorii 
sunt dispuși să accepte schimbarea dacă li 
se oferă perspectiva unor viitoare locuri 
de muncă și o plasă de siguranță;

9. invită UE și statele membre să 
anticipeze schimbările, adică să depășească 
eșecurile în ceea ce privește informarea și 
incertitudinile, și să încurajeze 
sensibilizarea, procesele de învățare socială 
și schimbările privind modelele de consum; 
afirmă că întreprinderile investesc în 
tehnologii ecologice doar în măsura în care 
există o anumită siguranță în ceea ce 
privește beneficiile viitoare, iar lucrătorii 
sunt dispuși să accepte schimbarea dacă 
aceste schimbări conduc la creșterea 
oportunităților de încadrare în muncă;

Or. nl

Amendamentul 50
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită UE și statele membre să 
anticipeze schimbările, adică să depășească 
eșecurile în ceea ce privește informarea și 
incertitudinile, și să încurajeze 
sensibilizarea, procesele de învățare socială 
și schimbările privind modelele de consum; 

9. invită UE și statele membre să 
anticipeze schimbările, adică să depășească 
eșecurile în ceea ce privește informarea și 
incertitudinile, și să încurajeze 
sensibilizarea, procesele de învățare socială 
și schimbările privind modelele de consum; 
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afirmă că întreprinderile investesc în 
tehnologii ecologice doar în măsura în 
care există o anumită siguranță în ceea ce 
privește beneficiile viitoare, iar lucrătorii 
sunt dispuși să accepte schimbarea dacă li 
se oferă perspectiva unor viitoare locuri de 
muncă și o plasă de siguranță;

afirmă că este nevoie de mai multe 
stimulente și avantaje fiscale pentru ca 
întreprinderile să investească mai mult în 
tehnologii ecologice, iar lucrătorii să fie
dispuși să accepte schimbarea dacă li se 
oferă perspectiva unor viitoare locuri de 
muncă și o plasă de siguranță;

Or. es

Amendamentul 51
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită UE și statele membre să 
anticipeze schimbările, adică să depășească 
eșecurile în ceea ce privește informarea și 
incertitudinile, și să încurajeze 
sensibilizarea, procesele de învățare socială 
și schimbările privind modelele de consum; 
afirmă că întreprinderile investesc în 
tehnologii ecologice doar în măsura în 
care există o anumită siguranță în ceea ce 
privește beneficiile viitoare, iar lucrătorii 
sunt dispuși să accepte schimbarea dacă li 
se oferă perspectiva unor viitoare locuri de 
muncă și o plasă de siguranță;

9. invită UE și statele membre să 
anticipeze schimbările, adică să depășească 
eșecurile în ceea ce privește informarea și 
incertitudinile, și să încurajeze 
sensibilizarea, procesele de învățare socială 
și schimbările privind modelele de consum; 
afirmă că există o mai mare probabilitate 
ca întreprinderile să investească în 
tehnologii ecologice dacă există o anumită 
siguranță în ceea ce privește beneficiile 
viitoare, iar lucrătorii sunt dispuși să 
accepte schimbarea dacă li se oferă 
perspectiva unor viitoare locuri de muncă 
și o plasă de siguranță;

Or. en

Amendamentul 52
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. recomandă ca, dacă un stat membru 
decide să subvenționeze, spre exemplu, 
creșterea producției de energie eoliană, 
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solară și de bioenergie, nivelul 
subvențiilor să se bazeze pe o evaluare 
științifică a datelor empirice și ca 
subvențiile să ofere posibililor investitori 
perspective de investiții rezonabile și 
securitate și solicită să se examineze cu 
atenție factori precum creșterea netă a 
numărului de locuri de muncă create prin 
subvenții, prețul energiei, influența netă 
asupra emisiilor a gazelor cu efect de seră 
și a altor poluanți și, astfel, să se 
urmărească optimizarea creșterii 
durabilității;

Or. en

Amendamentul 53
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 9b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. constată că nu există un consens 
general cu privire la opțiunile tehnologice 
cele mai durabile din punct de vedere 
ecologic, economic sau social în contextul 
concurenței mondiale; consideră că 
trebuie să se țină seama de multe variabile 
atunci când se compară, spre exemplu, 
durabilitatea producției de energie 
folosind morile de vânt, panourile solare 
fotovoltaice, arderea cărbunelui cu 
captarea și stocarea dioxidului de carbon, 
reactoarele nucleare sau alte tehnologii;
prin urmare, solicită să se efectueze studii 
științifice mai riguroase privind acest 
subiect, comparând cicluri de producție 
complete, și să se majoreze capacitatea de 
conservare a resurselor pentru toate 
procesele de producție;

Or. en
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Amendamentul 54
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită UE, statele membre și partenerii 
sociali să combată discriminarea și să 
promoveze egalitatea de gen într-o 
economie durabilă, să creeze un mediu de 
lucru care să atragă și să convingă femeile 
să rămână în sectoarele respective, să 
reducă segmentarea locurilor de muncă și 
diferențele de salarizare în funcție de gen și 
să stabilească o cotă a prezenței femeilor în 
consiliile de administrație ale 
întreprinderilor de 40%;

10. invită UE, statele membre și partenerii 
sociali să combată discriminarea și să 
promoveze egalitatea de gen într-o 
economie durabilă, să creeze un mediu de 
lucru care să atragă și să convingă femeile 
să rămână în sectoarele respective, să 
promoveze echilibrul dintre viața 
profesională și viața de familie prin 
intermediul unor facilități adecvate și de 
înaltă calitate de îngrijire a copiilor și al 
unor condiții de muncă favorabile vieții 
de familie, să reducă segmentarea locurilor 
de muncă și diferențele de salarizare în 
funcție de gen și să stabilească o cotă a 
prezenței femeilor în consiliile de 
administrație ale întreprinderilor de 40%;

Or. de

Amendamentul 55
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită UE, statele membre și partenerii 
sociali să combată discriminarea și să 
promoveze egalitatea de gen într-o 
economie durabilă, să creeze un mediu de 
lucru care să atragă și să convingă femeile 
să rămână în sectoarele respective, să 
reducă segmentarea locurilor de muncă și 
diferențele de salarizare în funcție de gen și 
să stabilească o cotă a prezenței femeilor 
în consiliile de administrație ale 
întreprinderilor de 40%;

10. invită UE, statele membre și partenerii 
sociali să combată discriminarea și să 
promoveze egalitatea de gen într-o 
economie durabilă, să creeze un mediu de 
lucru care să atragă și să convingă femeile 
să rămână în sectoarele respective, să 
reducă segmentarea locurilor de muncă și 
diferențele de salarizare în funcție de gen și 
să promoveze o mai mare reprezentare a
femeilor în consiliile de administrație ale 
întreprinderilor;
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Or. es

Amendamentul 56
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită UE, statele membre și partenerii 
sociali să combată discriminarea și să 
promoveze egalitatea de gen într-o 
economie durabilă, să creeze un mediu de 
lucru care să atragă și să convingă femeile 
să rămână în sectoarele respective, să 
reducă segmentarea locurilor de muncă și 
diferențele de salarizare în funcție de gen și 
să stabilească o cotă a prezenței femeilor în 
consiliile de administrație ale 
întreprinderilor de 40%;

10. invită UE, statele membre și partenerii 
sociali să combată discriminarea și să 
promoveze egalitatea de gen într-o 
economie durabilă, să creeze un mediu de 
lucru care să atragă și să convingă femeile 
să rămână în sectoarele respective, să 
creeze atât oportunități, cât și condiții 
care să permită femeilor și bărbaților să 
participe pe piața muncii în condiții de 
egalitate, să reducă segmentarea locurilor 
de muncă și diferențele de salarizare în 
funcție de gen și să stabilească o cotă a 
prezenței femeilor în consiliile de 
administrație ale întreprinderilor de 40%;

Or. en

Amendamentul 57
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită UE, statele membre și partenerii 
sociali să combată discriminarea și să 
promoveze egalitatea de gen într-o 
economie durabilă, să creeze un mediu de 
lucru care să atragă și să convingă femeile 
să rămână în sectoarele respective, să 
reducă segmentarea locurilor de muncă și 
diferențele de salarizare în funcție de gen și 
să stabilească o cotă a prezenței femeilor 
în consiliile de administrație ale 
întreprinderilor de 40%;

10. invită UE, statele membre și partenerii 
sociali să combată discriminarea și să 
promoveze egalitatea de gen într-o 
economie durabilă, să creeze un mediu de 
lucru care să atragă și să convingă femeile 
să rămână în sectoarele respective și să 
reducă segmentarea locurilor de muncă și 
diferențele de salarizare în funcție de gen;
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Or. de

Amendamentul 58
Tadeusz Cymański

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită UE, statele membre și partenerii 
sociali să combată discriminarea și să 
promoveze egalitatea de gen într-o 
economie durabilă, să creeze un mediu de 
lucru care să atragă și să convingă femeile 
să rămână în sectoarele respective, să 
reducă segmentarea locurilor de muncă și 
diferențele de salarizare în funcție de gen și 
să stabilească o cotă a prezenței femeilor 
în consiliile de administrație ale 
întreprinderilor de 40%;

10. invită UE, statele membre și partenerii 
sociali să combată discriminarea și să 
promoveze egalitatea de gen într-o 
economie durabilă, să creeze un mediu de 
lucru care să atragă și să convingă femeile 
să rămână în sectoarele respective, să 
reducă segmentarea locurilor de muncă și 
diferențele de salarizare în funcție de gen;

Or. pl

Amendamentul 59
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită UE, statele membre și partenerii 
sociali să combată discriminarea și să 
promoveze egalitatea de gen într-o 
economie durabilă, să creeze un mediu de 
lucru care să atragă și să convingă 
femeile să rămână în sectoarele 
respective, să reducă segmentarea locurilor 
de muncă și diferențele de salarizare în 
funcție de gen și să stabilească o cotă a 
prezenței femeilor în consiliile de 
administrație ale întreprinderilor de 40%;

10. invită UE, statele membre și partenerii 
sociali să combată discriminarea, să 
promoveze egalitatea de gen și să reducă 
segmentarea locurilor de muncă și 
diferențele de salarizare în funcție de gen 
pentru a face toate activitățile economice 
mai durabile din punct de vedere social;
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Or. en

Amendamentul 60
Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită UE, statele membre și partenerii 
sociali să combată discriminarea și să 
promoveze egalitatea de gen într-o 
economie durabilă, să creeze un mediu de 
lucru care să atragă și să convingă 
femeile să rămână în sectoarele 
respective, să reducă segmentarea 
locurilor de muncă și diferențele de 
salarizare în funcție de gen și să 
stabilească o cotă a prezenței femeilor în 
consiliile de administrație ale 
întreprinderilor de 40%;

10. invită UE, statele membre și partenerii 
sociali să combată discriminarea și să
promoveze egalitatea de gen într-o 
economie durabilă;

Or. nl

Amendamentul 61
Corina Crețu

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. consideră că este esențial ca tinerii 
să fie atrași spre noul tip de locuri de 
muncă ecologice, atât ca o modalitate de 
combatere a ratei ridicate a șomajului în 
rândul cetățenilor cu vârsta de sub 25 de 
ani, cât și pentru a profita de 
competențele tinerei generații în ceea ce 
privește utilizarea noilor tehnologii;

Or. ro
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Amendamentul 62
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită ca instrumentele financiare 
existente și cele noi să fie utilizate pentru 
a spori durabilitatea diferitelor activități 
economice și ca unul dintre obiectivele 
înscrise în perspectivele financiare ale 
diferitelor fonduri și în fondurile 
structurale să fie sporirea durabilității 
activității economice;

Or. en

Amendamentul 63
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită UE să impună principiul de 
„flexicuritate”, care ar trebui să 
contribuie la consolidarea egalității de 
gen, prin asigurarea faptului că femeile și 
bărbații au acces egal la locuri de muncă 
de calitate și la oportunități mai bune de a 
combina viața profesională cu viața de 
familie;

Or. en

Amendamentul 64
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Titlu înainte de punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Munca decentă Apărarea dreptului la muncă decentă

Or. en

Amendamentul 65
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. constată că, în acest context, Comisia 
supraestimează potențialul creării de locuri 
de muncă pentru lucrătorii înalt calificați 
din economia durabilă și că, astfel, pierde 
din vedere numeroasele locuri de muncă 
care necesită calificare medie sau scăzută; 
invită statele membre să valorifice locurile 
de muncă din domeniile de calificare 
medie și scăzută și să asigure condiții de 
lucru decente pentru acestea;

11. constată că, în acest context, Comisia 
supraestimează potențialul creării de locuri 
de muncă pentru lucrătorii înalt calificați 
din economia durabilă și că, astfel, pierde 
din vedere numeroasele locuri de muncă 
care necesită calificare medie sau scăzută; 
invită Comisia și statele membre să 
acorde o atenție deosebită acestui aspect 
în cadrul orientărilor pentru politicile de 
ocupare a forței de muncă; invită statele 
membre să valorifice locurile de muncă din 
domeniile de calificare medie și scăzută și 
să asigure condiții de lucru decente pentru 
acestea;

Or. de

Amendamentul 66
Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. constată că, în acest context, Comisia 
supraestimează potențialul creării de locuri 
de muncă pentru lucrătorii înalt calificați 
din economia durabilă și că, astfel, pierde 
din vedere numeroasele locuri de muncă 
care necesită calificare medie sau scăzută; 

11. invită, în acest context, Comisia ca,
dincolo de potențialul creării de locuri de 
muncă pentru lucrătorii înalt calificați, să 
acorde atenție și numeroaselor locuri de 
muncă care necesită calificare medie sau 
scăzută; invită statele membre să valorifice 
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invită statele membre să valorifice locurile 
de muncă din domeniile de calificare 
medie și scăzută și să asigure condiții de 
lucru decente pentru acestea;

locurile de muncă din domeniile de 
calificare medie și scăzută și să asigure 
condiții de lucru decente pentru acestea;

Or. nl

Amendamentul 67
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. constată că, în acest context, Comisia 
supraestimează potențialul creării de locuri 
de muncă pentru lucrătorii înalt calificați 
din economia durabilă și că, astfel, pierde 
din vedere numeroasele locuri de muncă 
care necesită calificare medie sau scăzută; 
invită statele membre să valorifice locurile 
de muncă din domeniile de calificare 
medie și scăzută și să asigure condiții de 
lucru decente pentru acestea;

11. constată că, în acest context, Comisia 
supraestimează potențialul creării de locuri 
de muncă pentru lucrătorii înalt calificați 
din economia durabilă și că, astfel, pierde 
din vedere numeroasele locuri de muncă 
care necesită calificare medie sau scăzută; 
invită statele membre să valorifice locurile 
de muncă din domeniile de calificare 
medie și scăzută și să asigure „munca 
decentă” pentru acestea;

Or. de

Amendamentul 68
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. constată că, în acest context, Comisia 
supraestimează potențialul creării de locuri 
de muncă pentru lucrătorii înalt calificați 
din economia durabilă și că, astfel, pierde 
din vedere numeroasele locuri de muncă 
care necesită calificare medie sau scăzută; 
invită statele membre să valorifice locurile 
de muncă din domeniile de calificare 
medie și scăzută și să asigure condiții de 
lucru decente pentru acestea;

11. constată că, prin creșterea durabilității 
economiei, poate fi valorificat potențialul 
creării de locuri de muncă pentru lucrătorii 
înalt calificați, precum și pentru lucrătorii 
cu o calificare mai scăzută, dar 
specializați; invită statele membre să 
valorifice locurile de muncă din domeniile 
de calificare medie și scăzută și să asigure 
condiții de lucru decente pentru acestea;
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Or. en

Amendamentul 69
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. constată că din cauza nivelului scăzut 
de organizare a angajaților și a 
angajatorilor din noile sectoare există un 
risc ridicat de apariție a unor relații și 
condiții de muncă precare; invită UE și 
statele membre să creeze condițiile-cadru 
necesare pentru stabilirea unor structuri de 
reprezentare în noile sectoare; invită 
Comisia să promoveze schimbul de bune 
practici la nivelul întregii UE;

12. constată că din cauza nivelului scăzut 
de organizare a angajaților și a 
angajatorilor din noile sectoare există un 
risc ridicat de apariție a unor relații și 
condiții de muncă precare; invită UE și 
statele membre să creeze condițiile-cadru 
necesare pentru stabilirea unor structuri de 
reprezentare în noile sectoare, să 
consolideze în continuare procedurile de 
informare și consultare a lucrătorilor și să
promoveze schimbul de bune practici la 
nivelul întregii UE;

Or. de

Amendamentul 70
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. constată că din cauza nivelului scăzut 
de organizare a angajaților și a 
angajatorilor din noile sectoare există un 
risc ridicat de apariție a unor relații și 
condiții de muncă precare; invită UE și 
statele membre să creeze condițiile-cadru 
necesare pentru stabilirea unor structuri de 
reprezentare în noile sectoare; invită 
Comisia să promoveze schimbul de bune 
practici la nivelul întregii UE;

12. constată că din cauza existenței 
frecvente a unui nivel scăzut de organizare 
a angajaților și a angajatorilor din noile 
sectoare poate exista un risc de apariție a 
unor relații de muncă precare și a unor
condiții de muncă mai puțin avantajoase; 
invită UE și statele membre să creeze 
condițiile-cadru necesare pentru stabilirea 
unor structuri de reprezentare în noile 
sectoare; invită Comisia să promoveze 
schimbul de bune practici la nivelul întregii 
UE;
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Or. de

Amendamentul 71
Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. constată că din cauza nivelului scăzut 
de organizare a angajaților și a 
angajatorilor din noile sectoare există un 
risc ridicat de apariție a unor relații și 
condiții de muncă precare; invită UE și
statele membre să creeze condițiile-cadru 
necesare pentru stabilirea unor structuri de 
reprezentare în noile sectoare; invită 
Comisia să promoveze schimbul de bune 
practici la nivelul întregii UE;

12. constată că din cauza nivelului mai
scăzut de organizare a angajaților și a 
angajatorilor din noile sectoare există un 
risc mai ridicat de apariție a unor relații și 
condiții de muncă precare; invită statele 
membre să creeze condițiile-cadru necesare 
pentru stabilirea unor structuri de 
reprezentare în noile sectoare; invită 
Comisia să promoveze schimbul de bune 
practici la nivelul întregii UE;

Or. nl

Amendamentul 72
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. constată că din cauza nivelului scăzut 
de organizare a angajaților și a 
angajatorilor din noile sectoare există un 
risc ridicat de apariție a unor relații și 
condiții de muncă precare; invită UE și 
statele membre să creeze condițiile-cadru 
necesare pentru stabilirea unor structuri 
de reprezentare în noile sectoare; invită 
Comisia să promoveze schimbul de bune 
practici la nivelul întregii UE;

12. constată că din cauza nivelului scăzut 
de organizare a angajaților și a 
angajatorilor din anumite sectoare din 
unele state membre, riscul de apariție a 
unor relații și condiții de muncă precare nu 
poate fi exclus; prin urmare, solicită 
partenerilor sociali să se organizeze și 
invită Comisia să promoveze schimbul de 
bune practici la nivelul întregii UE;

Or. en
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Amendamentul 73
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. îndeamnă statele membre să facă 
schimb de experiență și de cunoștințe în 
ceea ce privește abordarea schimbărilor 
climatice și a consecințelor economice, 
sociale și de mediu ale acestora și 
încurajează Comisia să elaboreze un nou 
set de indicatori pentru a măsura gradul 
de prosperitate și de bunăstare în cadrul 
unui nou concept orizontal privind 
„calitatea vieții”, de care să se țină seama 
în diferite domenii politice, cum ar fi 
politica în domeniul social, al mediului, al 
educației, sănătății și calității condițiilor 
de muncă din UE și din statele membre;

Or. en

Amendamentul 74
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită statele membre, în cooperare 
cu partenerii sociali, să elaboreze planuri 
integrate pentru evaluarea operațiunilor 
de transformare ecologică atât la nivel 
local, cât și la nivel național;

Or. el
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Amendamentul 75
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 12b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. subliniază nevoia de a consolida 
metoda deschisă de cooperare și 
schimburile de bune practici în ceea ce 
privește dezvoltarea durabilă, locurile de 
muncă ecologice și învățarea pe tot 
parcursul vieții, pentru a garanta 
gestionarea eficientă și cu succes a 
transformării economiei și, prin extensie, 
a noilor nevoi de formare și a efectelor 
sociale negative care rezultă din această 
tranziție;

Or. el

Amendamentul 76
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 12c (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12c. invită partenerii sociali să instituie 
mecanisme de evaluare a participării 
lucrătorilor la strategia de dezvoltare 
durabilă, propunând și apoi adoptând 
politici de consolidare a participării 
efective în domeniul mobilității durabile 
pentru lucrători și al creșterii economice 
ecologice;

Or. el

Amendamentul 77
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 13 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită partenerii sociali să fie deschiși 
la noile sectoare și să elaboreze strategii 
pentru integrarea asociațiilor sectoriale în
parteneriatul social, precum și pentru 
promovarea participării femeilor în 
structurile de reprezentare dominate de 
bărbați;

eliminat

Or. en

Amendamentul 78
Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită partenerii sociali să fie deschiși 
la noile sectoare și să elaboreze strategii 
pentru integrarea asociațiilor sectoriale în 
parteneriatul social, precum și pentru 
promovarea participării femeilor în 
structurile de reprezentare dominate de 
bărbați;

13. invită partenerii sociali să fie deschiși 
la noile sectoare și să elaboreze strategii 
pentru integrarea asociațiilor sectoriale în 
parteneriatul social;

Or. nl

Amendamentul 79
Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită UE și statele membre să 
condiționeze în viitor ajutorul public 
pentru noile domenii de producție de 
respectarea unor standarde sociale 
minime și de înființarea de structuri de 
reprezentare, cum ar fi consiliile 
întreprinderilor și asociațiile profesionale;

eliminat
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Or. nl

Amendamentul 80
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită UE și statele membre să 
condiționeze în viitor ajutorul public 
pentru noile domenii de producție de 
respectarea unor standarde sociale minime 
și de înființarea de structuri de 
reprezentare, cum ar fi consiliile 
întreprinderilor și asociațiile profesionale;

14. este conștient de faptul că 
introducerea unor criterii suplimentare de 
acordare a ajutorului conduce la sarcini 
administrative importante pentru 
întreprinderi; invită UE și statele membre, 
prin urmare, să condiționeze mai puternic
ajutorul public pentru noile domenii de 
producție de respectarea unor standarde 
sociale minime și de înființarea de structuri 
de reprezentare, cum ar fi consiliile 
întreprinderilor și asociațiile profesionale, 
numai dacă acest lucru este strict necesar;

Or. de

Amendamentul 81
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită UE și statele membre să 
condiționeze în viitor ajutorul public pentru 
noile domenii de producție de respectarea 
unor standarde sociale minime și de 
înființarea de structuri de reprezentare, 
cum ar fi consiliile întreprinderilor și 
asociațiile profesionale;

14. invită UE și statele membre să 
condiționeze în viitor ajutorul public pentru 
noile domenii de producție, precum și 
pentru achizițiile publice, de respectarea 
unor standarde sociale minime – în special 
necesitatea încheierii acordurilor 
colective și respectarea acestora – și de 
înființarea de structuri de reprezentare, 
cum ar fi consiliile întreprinderilor și 
asociațiile profesionale;

Or. de
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Amendamentul 82
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită UE și statele membre să 
condiționeze în viitor ajutorul public 
pentru noile domenii de producție de 
respectarea unor standarde sociale minime 
și de înființarea de structuri de 
reprezentare, cum ar fi consiliile 
întreprinderilor și asociațiile profesionale;

14. invită UE și statele membre să 
condiționeze subvențiile publice de 
respectarea unor standarde sociale minime 
și să promoveze înființarea de structuri de 
reprezentare a partenerilor sociali;

Or. en

Amendamentul 83
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită UE să dezvolte un cadru pentru 
anticiparea schimbărilor și a 
restructurărilor, care să le garanteze tuturor 
lucrătorilor afectați dreptul de a participa la 
sistemele de formare și învățare pe tot 
parcursul vieții; invită statele membre, 
angajatorii și angajații să recunoască 
gestionarea competențelor, formarea și 
învățarea continuă ca responsabilitate 
comună, astfel cum s-a stabilit în acordul-
cadru al partenerilor sociali privind 
învățarea pe tot parcursul vieții din 2002;

15. invită UE să dezvolte un cadru pentru 
anticiparea schimbărilor și restructurărilor, 
care să le garanteze, în mod obligatoriu,
tuturor lucrătorilor afectați dreptul de a 
participa la sistemele de formare și învățare 
pe tot parcursul vieții; invită statele 
membre, angajatorii și angajații să 
recunoască gestionarea competențelor, 
formarea și învățarea pe tot parcursul vieții
ca responsabilitate comună, astfel cum s-a 
stabilit în acordul-cadru al partenerilor 
sociali privind învățarea pe tot parcursul 
vieții din 2002;

Or. de
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Amendamentul 84
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită UE să dezvolte un cadru pentru 
anticiparea schimbărilor și a 
restructurărilor, care să le garanteze tuturor 
lucrătorilor afectați dreptul de a participa la 
sistemele de formare și învățare pe tot 
parcursul vieții; invită statele membre, 
angajatorii și angajații să recunoască 
gestionarea competențelor, formarea și 
învățarea continuă ca responsabilitate 
comună, astfel cum s-a stabilit în acordul-
cadru al partenerilor sociali privind 
învățarea pe tot parcursul vieții din 2002;

15. invită UE să dezvolte un cadru pentru 
anticiparea schimbărilor și restructurărilor 
producției, care să le garanteze tuturor 
lucrătorilor afectați dreptul de a participa la 
sistemele de formare și învățare pe tot 
parcursul vieții; invită statele membre, 
angajatorii și angajații să recunoască 
gestionarea competențelor, formarea și 
învățarea pe tot parcursul vieții ca 
responsabilitate comună, astfel cum s-a 
stabilit în acordul-cadru al partenerilor 
sociali privind învățarea pe tot parcursul 
vieții din 2002;

Or. en

Amendamentul 85
Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită UE să dezvolte un cadru pentru 
anticiparea schimbărilor și a 
restructurărilor, care să le garanteze 
tuturor lucrătorilor afectați dreptul de a 
participa la sistemele de formare și 
învățare pe tot parcursul vieții; invită 
statele membre, angajatorii și angajații să 
recunoască gestionarea competențelor, 
formarea și învățarea continuă ca 
responsabilitate comună, astfel cum s-a 
stabilit în acordul-cadru al partenerilor 
sociali privind învățarea pe tot parcursul 
vieții din 2002;

15.  invită statele membre, angajatorii și 
angajații să recunoască gestionarea 
competențelor, formarea și învățarea pe tot 
parcursul vieții ca responsabilitate comună, 
astfel cum s-a stabilit în acordul-cadru al 
partenerilor sociali privind învățarea pe tot 
parcursul vieții din 2002;

Or. nl
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Amendamentul 86
Olle Ludvigsson

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază că asigurarea formării și 
învățării pe tot parcursul vieții pentru 
lucrătorii afectați de schimbările 
proceselor de producție ale unei 
întreprinderi sau ale unui sector creează, 
de asemenea, noi locuri de muncă;

Or. sv

Amendamentul 87
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază faptul că statele membre 
trebuie să își adapteze sistemele de 
educație și formare pentru a garanta, astfel, 
că forța de muncă își poate ajusta 
competențele la nevoile pieței muncii pe 
care le implică o economie durabilă 
construită pe concepte de formare bazate 
pe competențe;

16. subliniază faptul că statele membre 
trebuie să își adapteze sistemele de 
educație și formare pentru a garanta, astfel, 
că forța de muncă își poate ajusta 
competențele la nevoile pieței muncii pe 
care le implică o economie durabilă 
construită pe concepte de formare bazate 
pe competențe; salută, în acest sens, 
inițiativa „Noi competențe pentru noi 
locuri de muncă” a Comisiei și 
recunoaște faptul că primul pas în 
direcția corectă este cooperarea cu statele 
membre ale UE; subliniază, totuși, faptul 
că această inițiativă trebuie să fie mai 
strâns corelată cu obiectivele Deciziei 
Consiliului privind dezvoltarea durabilă și 
continuată prin măsuri tangibile atât la 
nivelul UE, cât și în statele membre ale 
UE;



AM\817312RO.doc 45/65 PE442.803v01-00

RO

Or. de

Amendamentul 88
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază faptul că statele membre 
trebuie să își adapteze sistemele de 
educație și formare pentru a garanta, astfel, 
că forța de muncă își poate ajusta 
competențele la nevoile pieței muncii pe 
care le implică o economie durabilă 
construită pe concepte de formare bazate 
pe competențe;

16. subliniază faptul că statele membre 
trebuie să își adapteze sistemele de 
educație și formare pentru a garanta, astfel, 
că forța de muncă își poate ajusta 
competențele la nevoile pieței muncii pe 
care le implică o economie mai durabilă;

Or. en

Amendamentul 89
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. regretă faptul că inițiativa-pilot UE 
2020 – „Tineretul în mișcare”– îi exclude 
pe tinerii care nu au studii superioare;
subliniază că, pentru a se produce o 
schimbare reală, această strategie trebuie 
să se concentreze asupra tinerilor care au, 
în prezent, cele mai puține oportunități și 
care sunt expuși riscului sărăciei;

Or. en

Amendamentul 90
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită statele membre și partenerii 
sociali să elaboreze și să pună în aplicare 
împreună planuri de acțiune cu obiective 
precise, în vederea reconversiei 
profesionale a lucrătorilor din sectoarele 
care vor fi afectate de transformarea 
ecologică a economiilor locale, pentru a 
asigura faptul că aceștia au acces la noi 
locuri de muncă ecologice;

Or. el

Amendamentul 91
Pascale Gruny, Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită să se instituie un centru de 
monitorizare a ocupării forței de muncă 
pentru a realiza o evaluare detaliată a 
viitoarelor locuri de muncă, în vederea 
sporirii relevanței formării profesionale 
de bază și a învățării pe tot parcursul 
vieții;

Or. fr

Amendamentul 92
Corina Crețu

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. îndeamnă statele membre să adapteze 
ofertele de formare și strategiile de învățare 
pe tot parcursul vieții la nevoile lucrătorilor 
mai în vârstă, astfel încât să se obțină un 
nivel ridicat de participare și în rândul 

îndeamnă statele membre să combată 
discriminarea pe criterii de vârstă și să 
adapteze ofertele de formare și strategiile 
de învățare pe tot parcursul vieții la nevoile 
lucrătorilor mai în vârstă, astfel încât să se 
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lucrătorilor cu vârsta peste 55 de ani; obțină un nivel ridicat de participare și în 
rândul lucrătorilor cu vârsta peste 55 de 
ani, inclusiv al femeilor cu vârsta peste 55 
de ani;

Or. ro

Amendamentul 93
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită UE și statele membre să adopte 
politici detaliate în domeniul inovării și al 
creativității, în special în ceea ce privește 
educația și formarea, inclusiv educația și 
formarea profesională, drept bază a unei 
economii ecologice, a competitivității și a 
prosperității;

Or. en

Amendamentul 94
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. constată că în perioadele de criză 
este esențial să se asigure că programele 
de calificare promovează accesul tinerilor 
la piața muncii, astfel încât aceștia să 
poată profita de potențialul locurilor de 
muncă;

Or. en



PE442.803v01-00 48/65 AM\817312RO.doc

RO

Amendamentul 95
Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită statele membre și partenerii 
sociali să stabilească cote, scheme de 
recrutare focalizate, sisteme de ucenicie 
specializate și inițiative de formare pentru 
femei;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 96
Tadeusz Cymański

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită statele membre și partenerii 
sociali să stabilească cote, scheme de 
recrutare focalizate, sisteme de ucenicie 
specializate și inițiative de formare pentru 
femei;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 97
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită statele membre și partenerii 
sociali să stabilească cote, scheme de 
recrutare focalizate, sisteme de ucenicie 
specializate și inițiative de formare pentru 
femei;

18. invită statele membre și partenerii 
sociali să stabilească cote, scheme de 
recrutare focalizate, sisteme de ucenicie 
specializate și inițiative de formare pentru 
femei, migranți, persoanele aflate în 
șomaj pe termen lung și alte categorii de 
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persoane discriminate pe piața muncii;

Or. de

Amendamentul 98
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită statele membre și partenerii 
sociali să stabilească cote, scheme de 
recrutare focalizate, sisteme de ucenicie 
specializate și inițiative de formare pentru 
femei;

18. invită statele membre și partenerii 
sociali să ofere oportunități egale pentru 
femei și bărbați în domeniul educației, al 
formării, al schemelor de recrutare și al 
sistemelor de ucenicie, fără discriminări;

Or. en

Amendamentul 99
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită statele membre și partenerii 
sociali să stabilească cote, scheme de 
recrutare focalizate, sisteme de ucenicie 
specializate și inițiative de formare pentru 
femei;

18. invită partenerii sociali să stabilească 
cote, scheme de recrutare focalizate, 
sisteme de ucenicie specializate și inițiative 
de formare pentru femei;

Or. de

Amendamentul 100
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 19 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. recomandă ca obiectivul Fondului de 
ajustare la globalizare să fie reorientat către 
promovarea unei economii durabile;

19. recomandă ca obiectivul Fondului de 
ajustare la globalizare să fie reorientat către 
promovarea unei economii sociale,
durabile;

Or. de

Amendamentul 101
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. recomandă ca obiectivul Fondului de 
ajustare la globalizare să fie reorientat
către promovarea unei economii durabile;

19. recomandă ca obiectivele Fondului de 
ajustare la globalizare să fie reorientate
către promovarea unei durabilități sporite 
a activităților economice;

Or. en

Amendamentul 102
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită statele membre să înființeze 
fonduri de tranziție pentru a gestiona 
cerințele în materie de competențe, care 
ar putea fi finanțate printr-o taxă Tobin 
asupra tranzacțiilor de pe piețele 
financiare, prin taxe de mediu și carbon, 
venituri provenite din licitarea cotelor de 
emisii și a cotelor de emisii neutilizate 
pentru perioada 2008-2013;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 103
Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită statele membre să înființeze 
fonduri de tranziție pentru a gestiona 
cerințele în materie de competențe, care 
ar putea fi finanțate printr-o taxă Tobin 
asupra tranzacțiilor de pe piețele 
financiare, prin taxe de mediu și carbon, 
venituri provenite din licitarea cotelor de 
emisii și a cotelor de emisii neutilizate 
pentru perioada 2008-2013; 

eliminat

Or. nl

Amendamentul 104
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită statele membre să înființeze 
fonduri de tranziție pentru a gestiona 
cerințele în materie de competențe, care ar 
putea fi finanțate printr-o taxă Tobin 
asupra tranzacțiilor de pe piețele 
financiare, prin taxe de mediu și carbon, 
venituri provenite din licitarea cotelor de 
emisii și a cotelor de emisii neutilizate 
pentru perioada 2008-2013;

20. invită statele membre să înființeze 
fonduri de tranziție pentru a gestiona 
cerințele în materie de competențe, care ar 
putea fi finanțate, printre altele, prin taxe 
de mediu și carbon, venituri provenite din 
licitarea cotelor de emisii și a cotelor de 
emisii neutilizate pentru perioada 2008-
2013;

Or. es

Amendamentul 105
Tadeusz Cymański

Propunere de rezoluție
Punctul 21 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită UE și statele membre să facă din 
promovarea adaptabilității la o economie 
durabilă unul dintre obiectivele Fondului 
social european;

21. invită UE și statele membre să facă din 
promovarea adaptabilității la o economie 
durabilă unul dintre obiectivele Fondului 
social european, menținând în același timp 
prioritatea pentru dezvoltarea 
infrastructurii;

Or. pl

Amendamentul 106
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 21 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită UE și statele membre să facă din 
promovarea adaptabilității la o economie 
durabilă unul dintre obiectivele Fondului 
social european;

21. invită UE și statele membre să facă din 
promovarea sporirii durabilității 
activităților economice unul dintre 
obiectivele Fondului social european;

Or. en

Amendamentul 107
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. ia act de necesitatea unei finanțări 
suplimentare pentru a realiza studii 
focalizate în regiunile cele mai 
dezavantajate ale UE, astfel încât să se 
stabilească obiective strategice și să se 
determine tipul de măsuri necesare pentru 
a institui condiții favorabile pentru 
dezvoltarea unor economii locale 
durabile, cu obiectivele specifice de creare 
a unor noi locuri de muncă ecologice și a 
unor măsuri integrate pentru atragerea 
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noilor întreprinderi ecologice și 
sprijinirea celor deja existente;

Or. el

Amendamentul 108
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 21b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. 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. el

Amendamentul 109
Tadeusz Cymański

Propunere de rezoluție
Punctul 22 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reamintește că dimensiunea durabilă nu 
trebuie să se limiteze la formarea pentru 
locuri de muncă legate de mediu, ci trebuie 
integrată în toate programele de formare și 
trebuie să devină o condiție prealabilă în 
vederea finanțării;

22. reamintește că dimensiunea durabilă nu 
ar trebui să se limiteze la formarea pentru 
locuri de muncă legate de mediu, ci trebuie 
integrată în toate programele de formare;

Or. pl

Amendamentul 110
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 22 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reamintește că dimensiunea durabilă nu 
trebuie să se limiteze la formarea pentru 
locuri de muncă legate de mediu, ci trebuie 
integrată în toate programele de formare și 
trebuie să devină o condiție prealabilă în 
vederea finanțării;

22. reamintește că dimensiunea durabilă nu 
ar trebui să se limiteze la formarea pentru 
locuri de muncă legate de mediu, ci trebuie 
integrată în toate programele de formare;

Or. es

Amendamentul 111
Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 22 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reamintește că dimensiunea durabilă nu 
trebuie să se limiteze la formarea pentru 
locuri de muncă legate de mediu, ci trebuie 
integrată în toate programele de formare și 
trebuie să devină o condiție prealabilă în 
vederea finanțării;

22. reamintește că dimensiunea durabilă nu 
ar trebui să se limiteze la formarea pentru 
locuri de muncă legate de mediu, ci trebuie 
integrată în toate programele de formare;

Or. nl

Amendamentul 112
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 22 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reamintește că dimensiunea durabilă nu 
trebuie să se limiteze la formarea pentru 
locuri de muncă legate de mediu, ci trebuie 
integrată în toate programele de formare și 
trebuie să devină o condiție prealabilă în 
vederea finanțării;

22. reamintește că dimensiunea durabilă nu 
ar trebui să se limiteze la formarea pentru 
locuri de muncă legate de mediu, ci trebuie 
integrată în toate programele de formare;

Or. en
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Amendamentul 113
Olle Ludvigsson

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază că tranziția la o nouă 
economie nu ar trebui să fie utilizată ca 
pretext pentru a renunța la diverse măsuri 
privind egalitatea, ci ar trebui considerată 
ca o ocazie unică pentru a crește 
participarea femeilor pe piața muncii din 
UE, deoarece aceasta este o condiție 
prealabilă pentru asigurarea unei creșteri 
durabile, utilizarea la maxim a 
potențialului de creare de locuri de 
muncă și întărirea competitivității,

Or. sv

Amendamentul 114
Pascale Gruny, Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. invită statele membre să integreze 
conceptul economiei durabile în 
programele de formare profesională de 
bază, de educație și învățare pe tot 
parcursul vieții;

Or. fr

Amendamentul 115
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 23 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită UE și statele membre să creeze 
condiții-cadru pentru o tranziție echitabilă 
din punct de vedere social, care să 
minimizeze riscurile tranziției și să 
optimizeze câștigurile pentru toți 
lucrătorii;

23. constată că sporirea durabilității 
activităților economice poate implica 
schimbări în ansamblul unor sectoare 
industriale, cum ar fi centralele electrice 
pe bază de cărbune, dacă, spre exemplu, 
tehnologiile de captare și stocare a 
dioxidului de carbon se dovedesc 
nepotrivite pentru o utilizare generalizată;
invită UE și statele membre să creeze 
condiții-cadru pentru o tranziție echitabilă 
din punct de vedere social, care să 
minimizeze riscurile tranziției, care pot 
avea efecte negative;

Or. en

Amendamentul 116
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 23 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită UE și statele membre să creeze 
condiții-cadru pentru o tranziție echitabilă 
din punct de vedere social, care să 
minimizeze riscurile tranziției și să 
optimizeze câștigurile pentru toți lucrătorii;

23. invită UE și statele membre să creeze 
condiții-cadru pentru o tranziție echitabilă 
din punct de vedere social, care să 
minimizeze riscurile tranziției și să 
optimizeze câștigurile pentru toți lucrătorii; 
subliniază faptul că transformarea 
echitabilă din punct de vedere social este 
o componentă de bază a dezvoltării 
durabile și o condiție prealabilă esențială 
pentru ca cetățenii Europei să sprijine 
tranziția;

Or. de

Amendamentul 117
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 23 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită UE și statele membre să creeze 
condiții-cadru pentru o tranziție echitabilă 
din punct de vedere social, care să 
minimizeze riscurile tranziției și să 
optimizeze câștigurile pentru toți lucrătorii;

23. invită UE și statele membre să creeze 
condiții-cadru pentru o tranziție echitabilă 
din punct de vedere social, care să 
minimizeze riscurile tranziției și să 
optimizeze câștigurile pentru toți lucrătorii; 
constată că standardele sociale ale unei 
tranziții echitabile trebuie să includă 
standarde privind politicile de 
remunerare;

Or. en

Amendamentul 118
Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 23 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită UE și statele membre să creeze 
condiții-cadru pentru o tranziție 
echitabilă din punct de vedere social, care 
să minimizeze riscurile tranziției și să 
optimizeze câștigurile pentru toți lucrătorii;

23. invită UE și statele membre să depună 
eforturi în vederea creării unei tranziții 
echitabile din punct de vedere social, care 
să minimizeze riscurile tranziției și să 
optimizeze câștigurile pentru toți lucrătorii;

Or. nl

Amendamentul 119
Corina Crețu

Propunere de rezoluție
Punctul 23 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită UE și statele membre să creeze 
condiții-cadru pentru o tranziție echitabilă 
din punct de vedere social, care să 
minimizeze riscurile tranziției și să 
optimizeze câștigurile pentru toți lucrătorii; 

23. îndeamnă UE și statele membre să 
încerce să evite sacrificiile sociale în 
tranziția către o economie durabilă și să 
creeze condiții-cadru pentru o tranziție 
echitabilă din punct de vedere social, care 
să minimizeze riscurile tranziției și să 
optimizeze câștigurile pentru toți lucrătorii;
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Or. ro

Amendamentul 120
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 24 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că costurile care ar rezulta 
dintr-o gestionare defectuoasă a tranziției 
sunt mult mai mari decât investițiile pentru 
anticipare; invită Comisia, statele membre 
și partenerii sociali să își asume împreună 
răspunderea pentru o gestionare preventivă 
a tranziției;

24. subliniază că costurile care ar rezulta 
dintr-o gestionare defectuoasă a tranziției 
pot fi mult mai mari decât investițiile 
pentru anticipare; invită Comisia, statele 
membre și partenerii sociali să își asume 
împreună răspunderea pentru o gestionare 
preventivă a tranziției;

Or. en

Amendamentul 121
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază necesitatea de a integra 
economia durabilă în cadrul 
responsabilității corporative și sociale în 
domeniul mediului, precum și 
posibilitatea de a promova o cultură a 
dezvoltării durabile și o economie 
durabilă prin intermediul programelor de 
formare, în contextul responsabilității 
sociale corporative;

Or. el

Amendamentul 122
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 25 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. reamintește că printre măsurile 
esențiale de prevenire se numără 
promovarea și susținerea acordurilor 
colective pentru a anticipa schimbările și a 
evita disponibilizările și concedierile, 
consolidarea securității sociale, sistemele 
de asistență pentru venit și inițiativele 
proactive de formare sectorială;

25. reamintește că printre măsurile 
esențiale de prevenire se numără 
promovarea și susținerea acordurilor 
colective pentru a anticipa schimbările și a 
evita șomajul, consolidarea securității 
sociale, sistemele de asistență pentru venit 
și inițiativele proactive de formare 
sectorială;

Or. en

Amendamentul 123
Corina Crețu

Propunere de rezoluție
Punctul 25 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. reamintește că printre măsurile 
esențiale de prevenire se numără 
promovarea și susținerea acordurilor 
colective pentru a anticipa schimbările și a 
evita disponibilizările și concedierile, 
consolidarea securității sociale, sistemele 
de asistență pentru venit și inițiativele 
proactive de formare sectorială; 

25. reamintește că printre măsurile 
esențiale de prevenire se numără crearea 
condițiilor necesare pentru ca lucrătorii 
să poată beneficia de perfecționare 
profesională și să se adapteze la noile 
tehnologii ecologice, pentru a preveni 
disponibilizările, și, totodată, promovarea 
și susținerea acordurilor colective pentru a 
anticipa schimbările și a evita 
disponibilizările și concedierile, 
consolidarea securității sociale, sistemele 
de asistență pentru venit și inițiativele 
proactive de formare sectorială;

Or. ro

Amendamentul 124
Pascale Gruny, Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. invită Comisia să furnizeze sprijin la 
nivelul UE pentru cercetarea în domeniul 
carierelor viitorului, pentru a preveni 
disponibilizările și a menține locurile de 
muncă în Uniunea Europeană;

Or. fr

Amendamentul 125
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25α. invită Comisia, statele membre și 
partenerii sociali să includă aspecte 
esențiale de mediu în cadrul dialogului 
social, la toate nivelurile de consultare, 
punând accentul pe negocierile sectoriale;

Or. el

Amendamentul 126
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 25b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b. invită Comisia, statele membre și 
partenerii sociali să contribuie la 
elaborarea unor programe de formare la 
toate nivelurile, punând accentul pe 
consumatori și lucrători, pentru a 
promova o cultură a dezvoltării durabile 
și sensibilizarea privind aspectele de 
mediu;

Or. el
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Amendamentul 127
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 25c (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25c. subliniază nevoia unei cooperări 
strânse și eficace și a complementarității 
dintre organizațiile internaționale și invită 
Organizația Mondială a Comerțului să ia 
măsuri privind dimensiunea socială și de 
mediu a investițiilor și a comerțului;

Or. el

Amendamentul 128
Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 26 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază faptul că, pentru ca tranziția 
să fie echitabilă din punct de vedere social, 
lucrătorii trebuie să joace în calitate de 
parteneri un rol participativ în acest proces; 
solicită implicarea „reprezentanților verzi” 
ai sindicatelor întreprinderilor, care ar 
participa activ la ecologizarea locurilor lor 
de muncă, a întreprinderilor și a 
industriilor;

26. subliniază faptul că, pentru ca tranziția 
să fie echitabilă din punct de vedere social, 
lucrătorii trebuie să joace în calitate de 
parteneri un rol participativ în acest proces; 
solicită implicarea în cadrul 
întreprinderilor a „reprezentanților verzi” 
ai lucrătorilor, care ar participa activ la 
ecologizarea locurilor lor de muncă, a 
întreprinderilor și a industriilor;

Or. nl

Amendamentul 129
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 26 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază faptul că, pentru ca tranziția 26. subliniază faptul că, pentru ca tranziția 
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să fie echitabilă din punct de vedere social, 
lucrătorii trebuie să joace în calitate de 
parteneri un rol participativ în acest proces; 
solicită implicarea „reprezentanților 
verzi” ai sindicatelor întreprinderilor, care 
ar participa activ la ecologizarea locurilor 
lor de muncă, a întreprinderilor și a 
industriilor;

să fie echitabilă din punct de vedere social, 
lucrătorii trebuie să joace în calitate de 
parteneri un rol participativ în acest proces; 
solicită întreprinderilor să fie deschise 
propunerilor sindicatelor privind 
ecologizarea locurilor lor de muncă, a 
întreprinderilor și a industriilor;

Or. es

Amendamentul 130
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 26 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază faptul că, pentru ca tranziția 
să fie echitabilă din punct de vedere social, 
lucrătorii trebuie să joace în calitate de 
parteneri un rol participativ în acest proces; 
solicită implicarea „reprezentanților 
verzi” ai sindicatelor întreprinderilor, 
care ar participa activ la ecologizarea
locurilor lor de muncă, a întreprinderilor și 
a industriilor;

26. subliniază faptul că, pentru ca tranziția 
să fie echitabilă din punct de vedere social, 
lucrătorii ar trebui să joace în calitate de 
parteneri un rol participativ în acest proces;
solicită tuturor partenerilor sociali să 
participe activ la sporirea durabilității
locurilor lor de muncă, a întreprinderilor și 
a industriilor;

Or. en

Amendamentul 131
Tadeusz Cymański

Propunere de rezoluție
Punctul 26 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază faptul că, pentru ca tranziția 
să fie echitabilă din punct de vedere social, 
lucrătorii trebuie să joace în calitate de 
parteneri un rol participativ în acest proces; 
solicită implicarea „reprezentanților 
verzi” ai sindicatelor întreprinderilor, 
care ar participa activ la ecologizarea 
locurilor lor de muncă, a întreprinderilor 

26. subliniază faptul că, pentru ca tranziția 
să fie echitabilă din punct de vedere social, 
lucrătorii trebuie să joace în calitate de 
parteneri un rol participativ în acest proces;
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și a industriilor;

Or. pl

Amendamentul 132
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 27 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită statele membre și partenerii 
sociali ca, în cadrul procesului de 
gestionare a tranziției, să coopereze într-un 
mod coerent cu părțile cu interese legate de 
mediu, inclusiv cu ONG-urile;

27. invită statele membre și partenerii 
sociali ca, în cadrul procesului de 
gestionare a tranziției, să coopereze într-un 
mod coerent cu părțile interesate din 
domeniul mediului, inclusiv cu ONG-urile; 
invită Comisia să intensifice dialogul 
social continuu cu sindicatele și cu 
cetățenii și prin acordarea unui statut 
prioritar perspectivei referitoare la mediu;

Or. en

Amendamentul 133
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 27 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită statele membre și partenerii 
sociali ca, în cadrul procesului de 
gestionare a tranziției, să coopereze într-un 
mod coerent cu părțile cu interese legate 
de mediu, inclusiv cu ONG-urile;

27. invită statele membre și partenerii 
sociali ca, în cadrul procesului de 
gestionare a tranziției, să coopereze cu 
părțile interesate și experții din domeniul 
mediului, inclusiv cu ONG-urile, în 
vederea instituirii unor modalități mai 
durabile de producție; 

Or. en
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Amendamentul 134
Dirk Sterckx

Propunere de rezoluție
Punctul 27 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită statele membre și partenerii 
sociali ca, în cadrul procesului de 
gestionare a tranziției, să coopereze într-un 
mod coerent cu părțile cu interese legate 
de mediu, inclusiv cu ONG-urile;

27. invită statele membre și partenerii 
sociali ca, în cadrul procesului de 
gestionare a tranziției, să facă apel într-un 
mod coerent la consilierea experților din 
domeniul mediului;

Or. nl

Amendamentul 135
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. invită UE, cu sprijinul partenerilor 
sociali, să inițieze un dialog sistematic în 
cadrul relațiilor sale externe, în vederea 
adoptării unei abordări similare în 
domeniul dezvoltării durabile și în alte 
părți ale lumii, cu scopul de a garanta 
aceleași condiții de dezvoltare, precum și 
faptul că competitivitatea industrială nu 
este în pericol. Garantarea unei 
concurențe echitabile în cadrul unor 
sectoare ecologice de producție va avea 
un efect benefic în ceea ce privește
ameliorarea protecției și a condițiilor de 
muncă ale lucrătorilor care ocupă locuri 
de muncă ecologice;

Or. el
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Amendamentul 136
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 27b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. invită Comisia, statele membre și 
partenerii sociali să își intensifice 
eforturile pentru a gestiona în mod 
eficace efectele negative ale restructurării, 
atât în cadrul economiei locale, cât și în 
câmpul muncii. Subliniază nevoia de a 
difuza orientări privind gestionarea 
schimbării și a consecințelor sale sociale;

Or. el


