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Amendamentul 1
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută planul de acțiune pentru industria 
autovehiculelor și ia act de importanța 
strategică a industriei autovehiculelor 
pentru economia europeană, care numără 
circa 12 milioane de locuri de muncă 
directe și indirecte;

1. ia act de planul de acțiune pentru 
industria autovehiculelor și de importanța 
strategică a industriei autovehiculelor 
pentru economia europeană, care numără 
circa 12 milioane de locuri de muncă 
directe și indirecte; subliniază faptul că, 
pentru a păstra locurile de muncă și 
pentru a redeveni competitivă, industria 
europeană a automobilelor are nevoie de 
o strategie de reînnoire orientată către 
automobile mai sustenabile, ca parte a 
unui sistem de transport mai ecologic; în 
acest scop, invită Comisia să introducă 
sistemul de etichetare a automobilelor pe 
baza emisiilor de CO2;

Or. en

Amendamentul 2
Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută planul de acțiune pentru industria 
autovehiculelor și ia act de importanța 
strategică a industriei autovehiculelor 
pentru economia europeană, care numără 
circa 12 milioane de locuri de muncă 
directe și indirecte;

1. salută planul de acțiune pentru industria 
autovehiculelor și ia act de importanța 
strategică a industriei autovehiculelor 
pentru economia europeană, care numără 
circa 12 milioane de locuri de muncă 
directe și indirecte, aducând o contribuție 
pozitivă considerabilă la balanța 
comercială a UE de aproximativ 90 de 
miliarde de euro (în 2011), constituind 
cele mai multe investiții private în 
cercetare și inovare (aproximativ 30 de 
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miliarde de euro în 2010), precum și un 
factor determinant pentru inovarea
tehnologică;

Or. en

Amendamentul 3
Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că o politică europeană 
industrială ambițioasă, cu un accent ferm 
asupra ocupării forței de muncă locale și 
a dezvoltării tehnologiilor ecologice, este 
o pârghie necesară pentru o redresare cu 
numeroase locuri de muncă și pentru 
stimularea creșterii durabile;

Or. en

Amendamentul 4
Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că, pentru competitivitatea 
economiei europene și pentru coeziunea 
socială sunt esențiale piețe ale muncii 
dinamice și favorabile incluziunii, în 
cadrul cărora persoanele să dețină 
calificări înalte și relevante pentru piață;

Or. en
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Amendamentul 5
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază importanța diferențierii 
față de piețele globale cu ajutorul calității 
și al siguranței. În acest sens, consideră 
că este necesar să se investească în 
tehnologii avansate și să se mizeze pe 
inovare;

Or. es

Amendamentul 6
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. salută propunerea Comisiei, 
cunoscută drept eCall, care ar permite 
vehiculelor efectuarea automată de 
apeluri către serviciile de urgență, în 
cazul unui accident grav ;

Or. es

Amendamentul 7
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. în vederea îmbunătățirii integrării în 
UE, pledează pentru o îmbunătățire a 
performanței și a accesibilității dotărilor
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vehiculelor care permit deplasarea 
persoanelor cu dizabilități;

Or. es

Amendamentul 8
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. solicită îmbunătățirea standardelor de 
sănătate și securitate în muncă, 
recunoscute prin Strategia comunitară 
privind sănătatea și securitatea în 
muncă 2007-2012, în funcție de evoluția 
diferitelor tipuri de activități și de sarcini. 
În acest sens, solicită Comisiei să 
prezinte, cât mai repede, o Strategie 
europeană privind sănătatea și securitatea 
pentru 2020;

Or. es

Amendamentul 9
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită depunerea unor eforturi 
intensificate pentru punerea în aplicare a 
obiectivelor UE 2020 de creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii prin promovarea unei industrii 
europene mai puternice;

2. solicită depunerea unor eforturi 
intensificate pentru punerea în aplicare a 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 de 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii prin promovarea unei industrii 
europene mai puternice a autovehiculelor;

Or. en
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Amendamentul 10
Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită depunerea unor eforturi 
intensificate pentru punerea în aplicare a 
obiectivelor UE 2020 de creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii prin promovarea unei industrii 
europene mai puternice;

2. solicită depunerea unor eforturi 
intensificate pentru punerea în aplicare a 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 de 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii prin promovarea unei industrii 
europene mai puternice; în acest context, 
subliniază importanța menținerii unei 
baze ferme de fabricație de autovehicule 
în Europa, lucru care ar trebui să fie 
realizat și prin exportarea în țări terțe a 
unui portofoliu mai larg de vehicule cu 
tehnologii sustenabile de înaltă calitate;

Or. en

Amendamentul 11
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanța sporită a 
activităților de cercetare, de dezvoltare și 
de inovare și în special necesitatea de a 
construi autovehicule cu eficiență 
energetică ridicată și cu emisii reduse, 
care fac posibilă competitivitatea Europei 
și îmbunătățesc astfel gradul de ocupare a 
forței de muncă prin reducerea 
dependenței de importurile de energie și, 
de asemenea, necesitatea de a încorpora 
tehnologia informatică în ansamblul
autovehiculelor pentru a promova 
confortul și siguranța la volan;

Or. fi
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Amendamentul 12
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. recunoaște potențialul de dezvoltare a 
vehiculelor electrice, nu doar în ceea ce 
privește durabilitatea energetică și 
combaterea schimbărilor climatice, ci și 
ca sursă de creștere economică și de 
ocupare a forței de muncă. Din acest 
motiv, solicită să se depună eforturi în 
vederea dezvoltării și îmbunătățirii acestui 
tip de vehicule, precum și promovarea 
folosirii acestora în UE. În acest sens, va 
fi necesară realizarea de infrastructuri 
care să permită alimentarea sau 
încărcarea vehiculelor care folosesc 
combustibili alternativi;

Or. es

Amendamentul 13
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. salută instrumentul Orizont 2020 și 
Programul Cosme, propuse de către 
Comisie, care vor ajuta din punct de 
vedere financiar societățile și IMM-urile 
să își îmbunătățească competitivitatea pe 
măsură ce avansează spre un sistem de 
transport european ecologic și cu un 
consum eficient de resurse;

Or. es



AM\942158RO.doc 9/24 PE514.814v01-00

RO

Amendamentul 14
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. sprijină ferm acțiunile propuse în 
cadrul celui de-al patrulea pilon al 
planului de acțiune; își repetă apelul 
pentru redactarea unui act legislativ 
privind informarea și consultarea 
lucrătorilor, precum și privind anticiparea 
și gestionarea restructurărilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 15
Anthea McIntyre

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. sprijină ferm acțiunile propuse în cadrul 
celui de-al patrulea pilon al planului de 
acțiune; își repetă apelul pentru 
redactarea unui act legislativ privind 
informarea și consultarea lucrătorilor, 
precum și privind anticiparea și 
gestionarea restructurărilor;

3. salută acțiunile propuse în cadrul celui 
de-al patrulea pilon al planului de acțiune; 
reiterează faptul că orice acțiune 
întreprinsă de UE în acest sens trebuie să 
fie proporțională, pentru a garanta că 
industria autovehiculelor poate continua 
să se dezvolte și să creeze locuri de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 16
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. sprijină ferm acțiunile propuse în cadrul 
celui de-al patrulea pilon al planului de 
acțiune; își repetă apelul pentru
redactarea unui act legislativ privind
informarea și consultarea lucrătorilor, 
precum și privind anticiparea și 
gestionarea restructurărilor;

3. sprijină ferm acțiunile propuse în cadrul 
celui de-al patrulea pilon al planului de 
acțiune; solicită din nou îmbunătățirea
procesului de informare și consultare a
lucrătorilor, precum și a procesului de 
anticipare și gestionare a restructurărilor;

Or. fi

Amendamentul 17
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. sprijină ferm acțiunile propuse în cadrul 
celui de-al patrulea pilon al planului de 
acțiune; își repetă apelul pentru redactarea 
unui act legislativ privind informarea și 
consultarea lucrătorilor, precum și privind 
anticiparea și gestionarea restructurărilor;

3. sprijină ferm acțiunile propuse în cadrul 
celui de-al patrulea pilon al planului de 
acțiune; își repetă apelul pentru redactarea 
unui act legislativ privind informarea și 
consultarea lucrătorilor, precum și privind 
anticiparea și gestionarea restructurărilor;
pune un accent deosebit pe planificarea 
pe termen lung a schimbării structurale, 
care, în situația unor posibile modificări 
ale cererii de forță de muncă, asigură, pe 
de o parte ocuparea forței de muncă prin 
calificare și, pe de altă parte, garantează 
trecerea treptată la noi producții și modele 
de afaceri;

Or. de

Amendamentul 18
Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. sprijină ferm acțiunile propuse în cadrul 
celui de-al patrulea pilon al planului de 
acțiune; își repetă apelul pentru redactarea 
unui act legislativ privind informarea și 
consultarea lucrătorilor, precum și privind 
anticiparea și gestionarea restructurărilor;

3. sprijină ferm acțiunile propuse în cadrul 
celui de-al patrulea pilon al planului de 
acțiune; subliniază nevoia de strategii pe 
termen lung care să permită 
întreprinderilor și angajaților să se 
adapteze la transformările structurale, 
concomitent cu anticiparea schimbărilor 
și minimizarea impactului social; își 
reiterează apelul pentru redactarea unui act 
legislativ privind informarea și consultarea 
lucrătorilor, precum și privind anticiparea 
și gestionarea restructurărilor1;

__________________
1 Rezoluția Parlamentului European din 
15 ianuarie 2013 conținând recomandări 
adresate Comisiei privind informarea și 
consultarea lucrătorilor, anticiparea și 
gestionarea restructurărilor 
(2012/2061(INI)).

Or. en

Amendamentul 19
Anthea McIntyre

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. în contextul unei mai bune 
reglementări, invită Comisia să evalueze 
în mod mai sistematic impactul 
propunerilor sale asupra capacității 
industriei autovehiculelor din Europa de 
a rămâne competitivă la nivel 
internațional și, astfel, de a asigura mai 
multe locuri de muncă noi pe care Europa 
să se bazeze; în acest sens, îndeamnă în 
mod activ Comisia să descurajeze 
„suprareglementarea” dreptului UE la 
nivel național;
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Or. en

Amendamentul 20
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită statelor membre să anticipeze 
procesele de restructurare, în vederea 
protejării locurilor de muncă, a stimulării 
mobilității interne și externe și a reducerii 
la minimum a posibilelor efecte negative 
ale acestor procese; solicită statelor 
membre să aplice în mod eficace legislația 
națională și directivele în vigoare ale UE, 
precum și Directiva privind concedierile 
colective, Directiva privind transferul de 
întreprinderi și Directiva de stabilire a 
unui cadru general de informare și 
consultare a lucrătorilor, respectând, în 
mod corespunzător, principiul 
subsidiarității; consideră că fondurile UE 
ar trebui să joace un rol important în 
evitarea, reducerea la minimum sau 
contracararea posibilelor efecte negative 
ale proceselor de restructurare;

Or. es

Amendamentul 21
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită ca, în cazul în care procesul de 
restructurare este inevitabil, închiderea 
fabricilor sau reducerile de personal să 
constituie o ultimă opțiune. Pentru 
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aceasta, este necesar să fie informate și să 
se negocieze cu părțile interesate, inclusiv 
cu sindicatele, cu reprezentanții 
lucrătorilor și cu reprezentanții 
întreprinderii, în vederea ajungerii la un 
acord care să garanteze viabilitatea 
întreprinderii și să respecte drepturile 
lucrătorilor;

Or. es

Amendamentul 22
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. încurajează statele membre să 
folosească în totalitate Fondul european 
de adaptare la globalizare, în cazul 
închiderii de fabrici sau al reducerilor 
masive de personal;

Or. es

Amendamentul 23
Anthea McIntyre

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină crearea unui Consiliu european 
al competențelor în domeniul 
autovehiculelor, care să reunească 
organizații naționale și parteneri sociali 
pentru a promova dezvoltarea 
competențelor și a ocupării forței de muncă 
în sectorul autovehiculelor;

4. ia act de propunerile de creare a unui 
Consiliu european al competențelor în 
domeniul autovehiculelor, care să 
reunească organizații naționale, parteneri 
sociali relevanți și furnizori de educație și 
formare pentru a promova schimbul de 
bune practici, dezvoltarea competențelor și 
a ocupării forței de muncă în sectorul 
autovehiculelor; 
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Or. en

Amendamentul 24
Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină crearea unui Consiliu european 
al competențelor în domeniul 
autovehiculelor, care să reunească 
organizații naționale și parteneri sociali 
pentru a promova dezvoltarea 
competențelor și a ocupării forței de muncă 
în sectorul autovehiculelor;

4. subliniază necesitatea de a anticipa 
nevoile de competențe și de a adapta 
nivelurile de calificare ale lucrătorilor, și 
prin intermediul învățării pe tot parcursul 
vieții; sprijină crearea unui Consiliu 
european al competențelor în domeniul 
autovehiculelor, care să reunească 
observatoare industriale, de ocupare a 
forței de muncă și de calificare, precum și
parteneri sociali și organizații ale 
furnizorilor de educație și formare, pentru 
a promova dezvoltarea competențelor și a 
ocupării forței de muncă în sectorul 
autovehiculelor;

Or. en

Amendamentul 25
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină crearea unui Consiliu european 
al competențelor în domeniul 
autovehiculelor, care să reunească 
organizații naționale și parteneri sociali 
pentru a promova dezvoltarea 
competențelor și a ocupării forței de muncă 
în sectorul autovehiculelor;

4. sprijină crearea unui Consiliu european 
al competențelor în domeniul 
autovehiculelor, promovând un sistem de 
învățământ superior și de formare 
profesională relevant prin reunirea 
organizațiilor naționale, a sectorului 
educațional și a partenerilor sociali pentru 
a promova dezvoltarea competențelor și a 
ocupării forței de muncă în sectorul 
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autovehiculelor;

Or. en

Amendamentul 26
Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța dialogului 
social pentru adaptarea competențelor și 
procesele de restructurare, precum și 
necesitatea de a respecta cele mai bune 
practici2; reamintește exemple pozitive 
pentru dezvoltarea pe parcursul crizei a 
unor instrumente temporare și inovatoare, 
cum ar fi locurile de muncă pe termen 
scurt, care contribuie la menținerea 
nivelurilor anterioare de ocupare a forței 
de muncă;
__________________
2 Documentul intitulat „Checklist privind 
procesele de restructurare” din 
Comunicarea Comisiei din 3 iunie 2009, 
intitulată „Un angajament comun pentru 
ocuparea forței de muncă”, 
COM(2009)257 final.

Or. en

Amendamentul 27
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. încurajează statele membre să adopte 
planuri naționale privind locurile de 

5. încurajează statele membre să adopte 
planuri naționale de cercetare, privind 
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muncă în contextul semestrului european, 
ținând seama de nevoile specifice privind 
competențele ale sectorului industrial în 
general și ale sectorului autovehiculelor în 
special;

locurile de muncă și de formare 
profesională, ținând seama de nevoile 
specifice privind competențele sectorului 
industrial în general și ale sectorului 
autovehiculelor în special;

Or. fi

Amendamentul 28
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că prezența unei forțe de 
muncă calificate este vitală pentru ca 
sectorul european al autovehiculelor să 
fie competitiv și bazat pe calitate. Pentru 
aceasta, este necesară modernizarea 
sistemelor de educație și formare în 
vederea îmbunătățirii viitoarelor calificări 
necesare, prin noi programe de studiu, 
TIC și asociații cu întreprinzătorii ;

Or. es

Amendamentul 29
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază rolul fundamental pe care 
îl joacă FSE în sprijinirea reformării și a 
reconversiei profesionale a lucrătorilor și 
în îmbunătățirea formării continue, în 
special în ceea ce privește vehiculele 
ecologice;

Or. es
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Amendamentul 30
Anthea McIntyre

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază nevoia de a utiliza EURES 
chiar mai bine și, în acest context, sprijină 
folosirea EURES nu doar ca modalitate de 
consiliere a lucrătorilor și a celor care caută 
locuri de muncă cu privire la dreptul lor de 
liberă circulație, ci ș ca instrument privind 
piața muncii, cu un accent specific pe 
plasarea forței de muncă;

6. subliniază nevoia de a utiliza chiar mai 
bine EURES și agențiile de ocupare a 
forței de muncă din statele membre și, în 
acest context, sprijină folosirea EURES ca 
instrument complementar, nu doar ca 
modalitate de consiliere a lucrătorilor și a 
celor care caută locuri de muncă cu privire 
la dreptul lor de liberă circulație, ci și ca 
instrument privind piața muncii, cu un 
accent specific pe plasarea forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 31
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază nevoia de a utiliza EURES 
chiar mai bine și, în acest context, sprijină 
folosirea EURES nu doar ca modalitate de 
consiliere a lucrătorilor și a celor care caută 
locuri de muncă cu privire la dreptul lor de 
liberă circulație, ci ș ca instrument privind 
piața muncii, cu un accent specific pe 
plasarea forței de muncă;

6. subliniază nevoia de a utiliza EURES 
chiar mai bine și, în acest context, sprijină 
folosirea EURES nu doar ca modalitate de 
consiliere a lucrătorilor și a celor care caută 
locuri de muncă cu privire la dreptul lor de 
liberă circulație, ci și ca instrument privind 
piața muncii, cu un accent specific pe 
plasarea forței de muncă, consolidând 
astfel capacitatea producătorilor europeni 
de autovehicule de a avea acces la oferta 
de forță de muncă calificată de care au 
nevoie;

Or. en
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Amendamentul 32
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază nevoia de a utiliza EURES 
chiar mai bine și, în acest context, sprijină 
folosirea EURES nu doar ca modalitate de 
consiliere a lucrătorilor și a celor care caută 
locuri de muncă cu privire la dreptul lor de 
liberă circulație, ci ș ca instrument privind 
piața muncii, cu un accent specific pe 
plasarea forței de muncă;

6. subliniază nevoia de a utiliza EURES 
chiar mai bine și, în acest context, sprijină 
folosirea EURES nu doar ca modalitate de 
consiliere a lucrătorilor și a celor care caută 
locuri de muncă cu privire la dreptul lor de 
liberă circulație, ci și ca instrument privind 
piața muncii, cu un accent specific pe 
plasarea forței de muncă, care, dacă 
reprezintă un loc de muncă permanent cu 
normă întreagă, permite o viață 
independentă;

Or. de

Amendamentul 33
Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază nevoia de a utiliza EURES 
chiar mai bine și, în acest context, sprijină 
folosirea EURES nu doar ca modalitate de 
consiliere a lucrătorilor și a celor care caută 
locuri de muncă cu privire la dreptul lor de 
liberă circulație, ci ș ca instrument privind 
piața muncii, cu un accent specific pe 
plasarea forței de muncă;

6. subliniază nevoia de a utiliza EURES 
chiar mai bine și, în acest context, sprijină 
folosirea EURES nu doar ca modalitate de 
consiliere a lucrătorilor și a celor care caută 
locuri de muncă cu privire la dreptul lor de 
liberă circulație și cu privire la angajatori, 
ci și ca instrument privind piața muncii, cu 
un accent specific pe plasarea forței de 
muncă;

Or. en
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Amendamentul 34
Anthea McIntyre

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. susține crearea unor centre de 
informare pentru lucrătorii detașați și 
migranți pentru a facilita libera circulație a 
lucrătorilor între statele membre, precum și 
în situații transfrontaliere, în folosul 
lucrătorilor și al industriei automobilelor;

7. are în vedere beneficiile sociale și 
economice ale înființării unor ghișee 
unice pentru a facilita libera circulație a 
lucrătorilor între statele membre, în folosul 
lucrătorilor și al industriei autovehiculelor;

Or. en

Amendamentul 35
Verónica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită ca Fondul social european să 
fie folosit pentru reformarea și 
reconversia profesională a lucrătorilor și 
ca Fondul european de ajustare la 
globalizare să fie folosit în caz de 
închidere a fabricilor și de reducere 
semnificativă a personalului.

eliminat

Or. es

Amendamentul 36
Anthea McIntyre

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită ca Fondul social european să fie 8. solicită ca Fondul social european să fie 
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folosit pentru reformarea și reconversia 
profesională a lucrătorilor și ca Fondul 
european de ajustare la globalizare să fie 
folosit în caz de închidere a fabricilor și
de reducere semnificativă a personalului.

folosit pentru reformarea și reconversia 
profesională a lucrătorilor, abordând 
nevoile de competențe, concordanța 
competențelor și anticiparea schimbărilor, 
în special în industria autovehiculelor.

Or. en

Amendamentul 37
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită ca Fondul social european să fie 
folosit pentru reformarea și reconversia 
profesională a lucrătorilor și ca Fondul 
european de ajustare la globalizare să fie 
folosit în caz de închidere a fabricilor și de 
reducere semnificativă a personalului.

8. solicită ca Fondul social european să fie 
folosit pentru reformarea și reconversia 
profesională a lucrătorilor, ținând cont de 
capacitatea excedentară a industriei 
europene a autovehiculelor și de 
necesitatea de a trece la o economie 
sustenabilă; solicită ca Fondul european 
de ajustare la globalizare (FEG) să fie 
folosit în caz de închidere a fabricilor și de 
reducere semnificativă a personalului; 
reafirmă că proiectarea măsurilor FEG ar 
trebui să fie compatibilă cu tranziția către 
o economie eficientă din punct de vedere 
al resurselor și sustenabilă din punct de 
vedere al mediului.

Or. en

Amendamentul 38
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită ca Fondul social european să fie 
folosit pentru reformarea și reconversia 

8. solicită ca Fondul social european să fie 
folosit pentru reformarea și reconversia 
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profesională a lucrătorilor și ca Fondul 
european de ajustare la globalizare să fie 
folosit în caz de închidere a fabricilor și de 
reducere semnificativă a personalului.

profesională a lucrătorilor și ca Fondul 
european de ajustare la globalizare să fie 
folosit, pe termen scurt, în caz de închidere 
a fabricilor și de reducere semnificativă a 
personalului; solicită, totuși, crearea pe 
termen lung a unui instrument în cadrul 
Fondului social, în locul Fondului 
european de ajustare la globalizare, 
pentru ca lucrătorii disponibilizați să 
primească sprijin mai rapid și mai 
eficient, astfel cum recomandă Curtea 
Europeană de Conturi în Raportul special 
nr. 7/2013.

Or. fi

Amendamentul 39
Evelyn Regner, Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază faptul că dezvoltarea unor 
noi tehnologii ecologice în sectorul 
automobilelor, care conduc, printre altele, 
la diminuarea emisiilor de gaze cu efect 
seră, poate să asigure atât succesul 
economic, cât și locurile de muncă din 
sectorul autovehiculelor.

Or. de

Amendamentul 40
Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază faptul că evaluările și 
analizele impactului social ar trebui să fie 
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integrate pentru toate politicile 
industriale; subliniază faptul că 
insecuritatea socială are consecințe 
negative asupra inovării, a productivității 
și a creativității forței de muncă și, prin 
urmare, și asupra creșterii economice.

Or. en

Amendamentul 41
Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. observă că inovarea tehnologică și 
dezvoltarea ecologică sunt factori-cheie ai 
competitivității; subliniază faptul că 
finanțarea publică ar trebui să încurajeze 
inovarea în cadrul industriei europene, 
inclusiv al industriei autovehiculelor, de 
exemplu prin intermediul BEI; subliniază 
faptul că aceste măsuri ar trebui să fie 
condiționate de capacitatea acestora de a 
crea locuri de muncă ecologice de 
calitate, cu valoare adăugată și durabile 
în cadrul UE.

Or. en

Amendamentul 42
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. pune un accent deosebit asupra 
implicării din timp a partenerilor sociali 
în procedurile de restructurare de la toate 
nivelurile, asupra participării sindicatelor 
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naționale și a confederațiilor și 
federațiilor lor sindicale europene, asupra 
informațiilor cuprinzătoare ale acestora, 
precum și asupra drepturilor de 
participare la organizarea schimbării de 
personal, printre altele, prin Acordurile 
europene transnaționale între 
întreprinderi (European Transnational 
Company Agreements).

Or. de

Amendamentul 43
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. încurajează Comisia Europeană, 
statele membre și pe toți ceilalți actori să 
nu urmărească separat cei patru piloni ai 
prezentului plan de acțiune, ci să 
integreze, în schimb, ca misiune 
orizontală, al patrulea pilon „anticiparea 
adaptării” în ceilalți trei piloni.

Or. de

Amendamentul 44
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 8 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. constată că integrarea celui de-al 
patrulea pilon „anticiparea adaptării” în 
ceilalți trei piloni ar putea lua în calcul de 
la început în procesul de restructurare 
modificările aduse cifrelor, structurii și 
cerințelor de calificare adresate 



PE514.814v01-00 24/24 AM\942158RO.doc

RO

lucrătorilor sub forma unei abordări 
holistice, în sensul „integrării unei 
perspective sociale”; conform experienței, 
aceasta duce la rezultate anterioare, mai 
bune pentru cei mai mulți participanți.

Or. de


