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Amendamentul 1
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Referirea 1

Proiectul de aviz Amendamentul

– având în vedere strategia Europa 2020 
care face un apel pentru o creștere 
inteligentă și ecologică;

– având în vedere Strategia Europa 2020,
care face un apel pentru o creștere 
inteligentă, ecologică și sustenabilă;

Or. de

Amendamentul 2
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Referirea 1 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– având în vedere noul instrument 
intitulat „garanția pentru tineret”,

Or. en

Amendamentul 3
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Referirea 1 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– având în vedere raportul din
ianuarie 2013 al Eurofound, intitulat 
„Ecologizarea industriilor din UE: 
anticiparea și gestionarea efectelor 
asupra numărului și a calității locurilor 
de muncă”, precum și baza de date a 
Eurofound alcătuită din studii de caz,
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Or. en

Amendamentul 4
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Referirea 1 b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– având în vedere raportul din 2011 al 
Eurofound, intitulat „Relațiile industriale 
și durabilitatea: rolul partenerilor sociali 
în tranziția către o economie ecologică”,

Or. en

Amendamentul 5
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât ecoinovarea este piatra 
unghiulară a unei strategii de dezvoltare a 
Europei sustenabile din punct de vedere 
ecologic și economic, creând diverse 
oportunități de angajare într-o mulțime de 
sectoare de activitate;

A. întrucât ecoinovarea este piatra 
unghiulară a unei strategii de dezvoltare a 
Europei sustenabile din punct de vedere 
ecologic, economic și social, creând 
oportunități de angajare de calitate într-o 
mulțime de sectoare de activitate;

Or. de

Amendamentul 6
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât rata șomajului în rândul 
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tinerilor a crescut în mod îngrijorător și 
întrucât este imperios necesar să se creeze 
oportunități de ocupare a forței de muncă 
în rândul tinerilor lucrători pentru ca 
aceștia să rămână activi pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 7
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât trecerea la o economie mai 
durabilă are efecte pozitive variate asupra 
diferitelor sectoare, ducând la crearea, la 
înlocuirea sau la dispariția parțială a 
unor locuri de muncă; întrucât toate 
locurile de muncă ar trebui adaptate la o 
modalitate durabilă de activitate și 
producție care să utilizeze eficient 
resursele, iar nevoia cea mai mare de 
adaptare vizează astfel relațiile de muncă 
deja existente, fiind de dorit raporturi de 
muncă flexibile;

Or. en

Amendamentul 8
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât aceste schimbări ar putea 
duce la o stabilizare a ocupării forței de 
muncă și la creșterea numărului locurilor 
de muncă, cu un impact considerabil; 
întrucât acolo unde au fost realizate 
condiții-cadru fiabile se înregistrează o 
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ameliorare constantă a posibilităților de 
angajare și a securității locurilor de 
muncă, care este stabilizată prin creșterea 
exporturilor;

Or. en

Amendamentul 9
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată potențialul de creare de locuri 
de muncă, direct și indirect, prin 
implementarea deplină a strategiei UE 
2020; salută promovarea de către Comisie 
a unei strategii integrate de creștere 
ecologică sub egida inițiativei-far „O 
Uniune a inovării” și îndeosebi planul de 
acțiune în domeniul ecoinovării;

1. constată potențialul de creare de locuri 
de muncă, direct și indirect, prin 
implementarea deplină a Strategiei 
Europa 2020 și trecerea la o economie 
durabilă; salută promovarea de către 
Comisie a unei strategii integrate de 
creștere ecologică sub egida inițiativei 
emblematice „O Uniune a inovării” și 
îndeosebi planul de acțiune în domeniul 
ecoinovării; salută intenția de a adapta 
acestui scop condițiile cadrului juridic, 
instrumentele de stimulare ale economiei 
de piață, subvențiile și achizițiile publice;

Or. en

Amendamentul 10
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată potențialul de creare de locuri 
de muncă, direct și indirect, prin 
implementarea deplină a strategiei UE
2020; salută promovarea de către Comisie 
a unei strategii integrate de creștere 
ecologică sub egida inițiativei-far „O 

1. constată potențialul de creare de locuri 
de muncă de calitate, direct și indirect, prin 
implementarea deplină a Strategiei
Europa 2020; prin urmare, solicită 
Comisiei și statelor membre să își 
intensifice eforturile în acest domeniu; 
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Uniune a inovării” și îndeosebi planul de 
acțiune în domeniul ecoinovării;

salută promovarea de către Comisie a unei 
strategii integrate de creștere ecologică sub 
egida inițiativei-emblematice „O Uniune a 
inovării” și îndeosebi planul de acțiune în 
domeniul ecoinovării ca fiind un pas în 
direcția bună;

Or. de

Amendamentul 11
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește Rezoluția Parlamentului 
European referitoare la dezvoltarea 
potențialului de creare de locuri de 
muncă al unei noi economii durabile 
(2010/2010(INI)), care „solicită (…) 
adoptarea (…) definiției OIM, conform 
căreia toate locurile de muncă care 
generează dezvoltare durabilă sunt locuri 
de muncă ecologice 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”; consideră, prin urmare, că 
ecoinovările au un rol important în cadrul 
tuturor sectoarelor industriale și de 
producție și nu pot fi restricționate la 
anumite domenii de producție;

Or. fi
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Amendamentul 12
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că, pentru ca ecoinovările 
să aibă rezultate favorabile, este nevoie de 
investiții mai bine orientate și pe termen 
lung, care să vizeze îndeosebi domenii 
precum educația și formarea, cercetarea 
și dezvoltarea, infrastructura etc.;

Or. de

Amendamentul 13
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. evidențiază paleta largă de oportunități
de angajare pentru diferite niveluri de 
calificare pe care le oferă ecoinovarea și 
bioeconomia, în special dacă ne gândim 
la prelucrarea prin reciclare/reutilizare, 
eco-design și investițiile în sectorul 
cunoașterii;

2. evidențiază varietatea largă a 
potențialului de angajare pe care îl oferă 
ecoinovările; ia în considerare locurile de 
muncă din domeniul proiectării ecologice 
și al activităților de cercetare, de 
dezvoltare și de inovare, precum și din 
industria cunoașterii, care necesită un 
nivel de educație ridicat, precum și 
activitățile din sectorul de producție, 
pentru care este nevoie de un nivel de 
educație inferior; constată totuși că orice 
lucrător poate propune sau pune în 
aplicare ecoinovări care aduc 
îmbunătățiri sau modificări în cadrul 
lanțului de producție;

Or. fi

Amendamentul 14
Jutta Steinruck
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. evidențiază paleta largă de oportunități 
de angajare pentru diferite niveluri de 
calificare pe care le oferă ecoinovarea și 
bioeconomia, în special dacă ne gândim la 
prelucrarea prin reciclare/reutilizare, eco-
design și investițiile în sectorul 
cunoașterii;

2. constată marea diversitate de 
oportunități de angajare și de niveluri de 
calificare pe care le oferă ecoinovarea și 
bioeconomia, în special diferențele dintre 
condițiile de lucru din sectoarele relativ 
mici ale energiei regenerabile și cele din 
sectoarele mai mari, precum cel agricol și 
cel forestier; subliniază că „loc de muncă 
ecologic” nu este sinonim cu „loc de 
muncă decent”;

Or. de

Amendamentul 15
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. evidențiază paleta largă de oportunități 
de angajare pentru diferite niveluri de 
calificare pe care le oferă ecoinovarea și 
bioeconomia, în special dacă ne gândim
la prelucrarea prin reciclare/reutilizare, 
eco-design și investițiile în sectorul 
cunoașterii;

2. evidențiază paleta largă de oportunități 
de angajare pentru diferite niveluri de 
calificare pe care le oferă ecoinovarea; 
constată că, pentru a îndeplini obiectivele 
Strategiei Europa 2020 în materie de 
locuri de muncă și pentru a utiliza 
potențialul de creare de locuri de muncă 
al unei noi economii durabile, este 
necesar să se sporească eficiența 
energetică a locuințelor și a 
construcțiilor, ponderea energiilor 
regenerabile, a tehnologiilor ecologice, a 
transportului și a mobilității durabile, a 
agriculturii, a pescuitului și a silviculturii 
durabile și posibilitățile de consiliere prin 
intermediul serviciilor de mediu, precum 
și să se intensifice prelucrarea prin 
reciclare/reutilizare, procesele de producție 
care utilizează în mod eficient resursele și 
folosirea materialelor în circuit închis, 
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proiectarea ecologică și investițiile în 
sectorul cunoașterii; observă că sectorul 
serviciilor și cel al economiei sociale 
prezintă, de asemenea, un important 
potențial de creare de locuri de muncă 
ecologice;

Or. en

Amendamentul 16
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. recunoaște faptul că tranziția 
economică către noi activități de nișă 
poate atrage tânăra generație de lucrători 
și poate conduce la crearea de noi 
oportunități de angajare în domeniul 
ecoinovării;

Or. en

Amendamentul 17
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanța ecoinovărilor 
care pot fi aplicate la nivelul locuințelor, 
al proprietăților și al fermelor, deoarece 
acestea permit participarea activă a 
cetățenilor și facilitează activitățile 
generatoare de locuri de muncă ale 
microîntreprinderilor, de exemplu, în 
domeniul tratării și reutilizării pe plan 
local a deșeurilor, în sectorul producției și 
economisirii de energie și în alte domenii 
ale ecoinovării;
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Or. fi

Amendamentul 18
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că domeniul ecoinovării va 
genera oportunități de ocupare a forței de 
muncă, îndeosebi în rândul tinerilor, care 
pot fi exploatate printr-o educație și o 
formare orientate și printr-o politică a 
pieței forței de muncă activă, 
cuprinzătoare și favorabilă incluziunii;

Or. de

Amendamentul 19
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. este ferm convins că politica de mediu 
bazată pe economia de piață poate deveni 
motorul creșterii economice 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 întreprinderilor inovatoare să 
profite pe deplin de aceste oportunități, în 
beneficiul mediului și al lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 20
Elisabeth Schroedter
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Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că statele membre trebuie 
să își adapteze sistemele de educație și de 
formare, să elaboreze și să pună în 
aplicare planuri de acțiune cu obiective 
precise în vederea reconversiei 
profesionale a lucrătorilor din sectoarele 
care vor fi afectate de transformarea 
economiilor locale într-o nouă economie 
durabilă, pentru a asigura faptul că 
aceștia au acces la noi locuri de muncă 
ecologice durabile și pentru a garanta că 
forța de muncă își poate adapta 
competențele la nevoile pieței muncii 
într-o economie durabilă construită pe 
concepte de formare bazate pe 
competențe; salută, în acest context, 
inițiativa Comisiei intitulată „Noi 
competențe pentru noi locuri de muncă” 
și recunoaște faptul că un 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;

Or. en

Amendamentul 21
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște că ecoinovarea creează 
oportunități clare pentru noi afaceri de nișă, 
oferind IMM-urilor, noilor întreprinderi și 
liber-profesioniștilor șansa de a beneficia 

3. recunoaște că ecoinovarea creează 
oportunități clare pentru noi afaceri de nișă, 
oferind IMM-urilor, noilor întreprinderi și 
liber-profesioniștilor șansa de a beneficia 
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de noi modele de afaceri și de a revitaliza 
sectoarele economice tradiționale;

de noi modele de afaceri, iar sectoarelor
economice tradiționale, oportunitatea de a 
ecologiza într-o mai mare măsură locurile 
de muncă existente;

Or. de

Amendamentul 22
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște că ecoinovarea creează 
oportunități clare pentru noi afaceri de nișă, 
oferind IMM-urilor, noilor întreprinderi 
și liber-profesioniștilor șansa de a 
beneficia de noi modele de afaceri și de a 
revitaliza sectoarele economice 
tradiționale;

3. recunoaște că ecoinovarea creează 
oportunități clare pentru noi afaceri de nișă, 
oferindu-le acestora șansa de a beneficia 
de noi modele de afaceri și de a revitaliza 
sectoarele economice tradiționale;

Or. de

Amendamentul 23
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște că ecoinovarea creează 
oportunități clare pentru noi afaceri de 
nișă, oferind IMM-urilor, noilor 
întreprinderi și liber-profesioniștilor șansa 
de a beneficia de noi modele de afaceri și 
de a revitaliza sectoarele economice 
tradiționale;

3. recunoaște că ecoinovarea creează 
oportunități clare pentru noi afaceri, 
oferind IMM-urilor și liber-profesioniștilor 
șansa de a beneficia de noi piețe, modele 
de afaceri și de a revitaliza sectoarele 
economice tradiționale;

Or. en
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Amendamentul 24
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită programe educaționale
îmbunătățite prin introducerea formării 
profesionale sau a învățării pe tot 
parcursul vieții, care să cuprindă 
programe de învățământ cu potențialul de 
a înzestra lucrătorii cu competențele și 
abilitățile necesare pentru ca aceștia să 
poată ocupa locurile de muncă nou 
create;

Or. en

Amendamentul 25
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază rolul important pe care 
IMM-urile îl joacă în creșterea economică
ecologică prin crearea de noi locuri de 
muncă în domenii inovatoare nepoluante 
și, ținând seama de faptul că unele locuri 
de muncă vor fi în pericol, este necesar să 
se faciliteze tranziția lucrătorilor din 
sectoarele și întreprinderile care își reduc 
activitatea către sectoarele și 
întreprinderile aflate în extindere, cum ar 
fi alternativele ecologice sau serviciile de 
mediu, care înlocuiesc activitățile 
poluante;

Or. en
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Amendamentul 26
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că activitățile 
comerciale bazate pe ecoinovare trebuie 
să fie sustenabile pe termen lung din 
punct de vedere economic și nu trebuie să 
se bazeze pe mecanisme de sprijin publice 
care distorsionează concurența și al căror 
grad de rentabilitate are o valoare 
discutabilă în promovarea ecoinovărilor;

Or. fi

Amendamentul 27
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. recomandă promovarea potențialului 
creativ și inovator al tinerilor pentru a 
contribui la dezvoltarea durabilă și pentru 
a îmbunătăți accesul acestora la 
finanțare;

Or. en

Amendamentul 28
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază faptul că întreprinzătorii 
joacă un rol foarte important în 
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răspândirea mai largă a ecoinovării; 
observă, în acest sens, că informarea 
întreprinzătorilor cu privire la noile 
oportunități de afaceri va fi crucială 
pentru succesul unei strategii menite să 
dezvolte industrii durabile și economii 
bazate pe utilizarea eficientă a resurselor;

Or. en

Amendamentul 29
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază dublul avantaj, ecologic și 
economic, al tranziției către bioeconomie, 
care va crea locuri de muncă sustenabile 
atât în UE, cât și în țările în curs de 
dezvoltare prin participarea mai intensă la 
producerea de materiale și combustibili, 
precum și oportunitățile de angajare 
asociate prelucrării și distribuției 
biocombustibililor și ale biomaterialelor 
pentru consumatori, fie aceștia 
întreprinderi, entități publice sau private 
sau gospodării;

4. subliniază dublul avantaj, ecologic și 
economic, al tranziției către o economie 
ecologică și durabilă, care va crea locuri 
de muncă sustenabile atât în UE, cât și în 
țările în curs de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 30
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază dublul avantaj, ecologic și 
economic, al tranziției către bioeconomie, 
care va crea locuri de muncă sustenabile 
atât în UE, cât și în țările în curs de 

4. subliniază dublul avantaj, ecologic și 
economic, pe care îl poate aduce tranziția
către bioeconomie, prin crearea de locuri 
de muncă sustenabile atât în UE, cât și în 
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dezvoltare prin participarea mai intensă la 
producerea de materiale și combustibili, 
precum și oportunitățile de angajare 
asociate prelucrării și distribuției
biocombustibililor și ale biomaterialelor 
pentru consumatori, fie aceștia 
întreprinderi, entități publice sau private 
sau gospodării;

țările în curs de dezvoltare prin participarea 
mai intensă la producerea de materiale și 
combustibili, cu condiția ca oportunitățile 
de angajare să respecte criteriile privind 
munca decentă; subliniază că prelucrarea
și distribuția biocombustibililor și ale
biomaterialelor pentru consumatori, fie 
aceștia întreprinderi, entități publice sau 
private sau gospodării, au doar un rol 
limitat în crearea de noi locuri de muncă, 
deoarece multe dintre oportunitățile de 
ocupare a forței de muncă din aceste 
sectoare vor fi în domeniul locurilor de 
muncă necalificate;

Or. de

Amendamentul 31
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că existența unui cadru de 
reglementare stabil, ambițios și pe termen 
lung este o condiție necesară pentru 
realizarea întregului potențialul de creare 
de locuri de muncă ecologice; invită 
Comisia și statele membre să stabilească 
standarde de mediu și să prevadă 
stimulente financiare care să creeze 
condiții-cadru fiabile pentru o perioadă de 
cel puțin 10 ani, asigurând astfel 
securitatea juridică și în materie de 
planificare; solicită ca instrumentele 
financiare existente să fie utilizate pentru 
a promova durabilitatea și ca unul dintre 
obiectivele înscrise în perspectivele 
financiare ale diferitelor fonduri, inclusiv 
ale fondurilor structurale și ale Fondului 
de coeziune, să fie sporirea durabilității 
activității economice și a producției;

Or. en
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Amendamentul 32
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de problemele complexe ce vor 
apărea în ceea ce privește securitatea 
alimentară, schimbările climatice, calitatea 
solului, împuținarea materialelor și altele; 
recunoaște că ecoinovarea poate rezolva 
multe dintre aceste probleme; reamintește 
că o asemenea tranziție presupune o 
abordare holistică care înglobează educația, 
formarea, dezvoltarea de aptitudini, 
cercetarea și inovarea, investițiile 
sectorului privat și dezvoltarea 
infrastructurii, toate acestea contribuind la 
crearea unor oportunități variate și 
sustenabile de angajare.

5. ia act de problemele complexe ce vor 
apărea în ceea ce privește schimbările 
climatice, calitatea solului, împuținarea 
materialelor, tranziția către sisteme bazate 
pe surse regenerabile de energie și către 
eficiență energetică și altele; recunoaște că 
ecoinovarea poate rezolva multe dintre 
aceste probleme; reamintește că o 
asemenea tranziție presupune o abordare 
holistică care înglobează educația, 
formarea, dezvoltarea de aptitudini, 
cercetarea și inovarea, investițiile 
sectorului privat și dezvoltarea 
infrastructurii, toate acestea contribuind la 
crearea unor oportunități variate și 
sustenabile de angajare.

Or. en

Amendamentul 33
Phil Bennion, Georges Bach, Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de problemele complexe ce vor 
apărea în ceea ce privește securitatea 
alimentară, schimbările climatice, calitatea 
solului, împuținarea materialelor și altele; 
recunoaște că ecoinovarea poate rezolva 
multe dintre aceste probleme; reamintește 
că o asemenea tranziție presupune o 
abordare holistică care înglobează educația, 
formarea, dezvoltarea de aptitudini, 
cercetarea și inovarea, investițiile 

5. ia act de problemele complexe ce vor 
apărea în ceea ce privește securitatea 
alimentară, schimbările climatice, calitatea 
solului, împuținarea materialelor și altele; 
recunoaște că ecoinovarea poate juca un 
rol important în rezolvarea multora dintre 
aceste probleme; reamintește că o 
asemenea tranziție presupune o abordare 
holistică care înglobează educația, 
formarea, dezvoltarea de aptitudini, 
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sectorului privat și dezvoltarea 
infrastructurii, toate acestea contribuind la 
crearea unor oportunități variate și 
sustenabile de angajare.

cercetarea și inovarea, investițiile 
sectorului privat și dezvoltarea 
infrastructurii, toate acestea contribuind la 
crearea unor oportunități variate și 
sustenabile de angajare.

Or. en

Amendamentul 34
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de problemele complexe ce vor 
apărea în ceea ce privește securitatea 
alimentară, schimbările climatice, calitatea 
solului, împuținarea materialelor și altele; 
recunoaște că ecoinovarea poate rezolva 
multe dintre aceste probleme; reamintește 
că o asemenea tranziție presupune o 
abordare holistică care înglobează educația, 
formarea, dezvoltarea de aptitudini, 
cercetarea și inovarea, investițiile 
sectorului privat și dezvoltarea 
infrastructurii, toate acestea contribuind la 
crearea unor oportunități variate și 
sustenabile de angajare.

5. ia act de problemele complexe ce vor 
apărea în ceea ce privește securitatea 
alimentară, schimbările climatice, calitatea 
solului, împuținarea materialelor și altele; 
recunoaște că ecoinovarea poate rezolva 
multe dintre aceste probleme; reamintește 
că o asemenea tranziție presupune o 
abordare holistică care înglobează educația, 
formarea, dezvoltarea de aptitudini, 
cercetarea și inovarea, investițiile și 
dezvoltarea infrastructurii, toate acestea 
contribuind la crearea unor oportunități 
variate și sustenabile de angajare.

Or. de

Amendamentul 35
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază posibilele efecte sinergetice 
ale ecoinovării pentru crearea de locuri 
de muncă sustenabile și de calitate, 
precum și pentru protejarea mediului și 
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reducerea dependenței economice.

Or. de

Amendamentul 36
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. constată că politicile privind forța de 
muncă ar trebui să faciliteze tranziția 
lucrătorilor din sectoarele de activitate în 
declin către sectoarele de activitate 
emergente, noi și ecologice și ar trebui să 
le asigure formarea necesară;

Or. en

Amendamentul 37
Georges Bach

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că cercetarea 
constituie baza inovării și a ecoinovării; 
evidențiază potențialul ridicat de creștere 
economică al ecoinovării și șansa Europei 
de a deveni lider mondial în domeniu, 
beneficiind astfel de oportunitățile pe care 
le presupune acest lucru în ceea ce 
privește crearea de locuri de muncă noi, 
de calitate.

Or. de

Amendamentul 38
Sari Essayah
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Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită ca exploatarea celor mai bune 
ecoinovări să fie promovată îndeosebi în 
țările în curs de dezvoltare, unde, de 
exemplu, un proces mai eficient de 
producție a cărbunelui, utilizarea de 
toalete care produc compost și de surse de 
energie regenerabile, implementarea unor 
sisteme de purificare a apei și multe alte 
inovări ar putea îmbunătăți calitatea vieții 
în mod semnificativ și cu un cost relativ 
redus, sporind totodată nivelul de sănătate 
a cetățenilor și promovând 
antreprenoriatul și locurile de muncă 
durabile.

Or. fi

Amendamentul 39
Phil Bennion, Georges Bach, Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. constată în special importanța 
accesului la o formare corespunzătoare și 
a dezvoltării competențelor în cadrul 
ecoinovării, atât pentru a pune la 
dispoziția angajatorilor o forță de muncă 
care să aibă calificările necesare, cât și 
pentru a înzestra tinerii cu abilități 
adecvate care să le permită accesul la 
oportunitățile de angajare emergente 
inovatoare; subliniază, în acest sens, 
faptul că programele de ucenicie din 
mediul rural și alte tipuri de formare 
profesională fac posibilă dezvoltarea 
acestor noi serii de competențe;

Or. en
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Amendamentul 40
Phil Bennion, Georges Bach, Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază rolul esențial pe care 
parteneriatele și sinergiile între 
întreprinderi, sectorul educației și 
autoritățile locale și regionale îl pot juca 
în asigurarea formării pertinente, pentru 
a permite accesul larg la oportunități de 
angajare și la locuri de muncă de calitate, 
create prin intermediul ecoinovării;

Or. en

Amendamentul 41
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. în scopul îmbunătățirii capacității de 
inserție profesională în viitor, invită 
statele membre să asigure o educație mai 
eficientă în vederea dezvoltării de la o 
vârstă fragedă a competențelor în 
domeniile STIM, inclusiv pentru femei, 
care să fie însoțită de orientare 
profesională, de stagii de practică 
profesională remunerate și de calitate și 
de oportunități de formare duală în 
domeniul ecoinovării;

Or. en

Amendamentul 42
Kinga Göncz
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Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. invită statele membre să consolideze 
cooperarea dintre universități, institutele 
de cercetare și întreprinderi, în scopul de 
a garanta rezultate optime la nivelul 
educației viitorilor experți în domeniu;

Or. en

Amendamentul 43
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. îndeamnă statele membre să 
intensifice cooperarea transfrontalieră 
pentru a asigura răspândirea 
tehnologiilor și a celor mai bune practici 
în întreaga UE, sporind astfel 
competitivitatea Europei;

Or. en

Amendamentul 44
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. în cadrul asigurării unei tranziții 
responsabile din punct de vedere social 
către locuri de muncă ecologice de înaltă 
calitate, îndeamnă statele membre să 
utilizeze resursele FSE pentru programele 
de perfecționare, de calificare și de 
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recalificare a angajaților cât mai curând 
posibil;

Or. en

Amendamentul 45
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 5 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. îndeamnă statele membre să ofere 
întreprinderilor, în special IMM-urilor, 
stimulente fiscale și alte instrumente 
financiare pentru a încuraja 
intensificarea cercetării private și a 
investițiilor în domeniul dezvoltării.

Or. en


