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Amendamentul 1
Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Referirea 28 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul intitulat 
„Analiza și raportarea rezultatelor 
obținute de proiectele cu aplicare 
comercială în domeniul ecoinovării din 
cadrul CIP (programul-cadru pentru 
competitivitate și inovare)” elaborat de 
către Agenția Executivă pentru 
Competitivitate și Inovare (EACI) și 
publicat în mai 2013,

Or. en

Amendamentul 2
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât un mediu curat și sănătos este o 
condiție necesară pentru menținerea 
prosperității și a unei calități ridicate a
vieții în Europa, dar la fel de importante 
sunt și forța și competitivitatea economiei;

A. întrucât un mediu curat și sănătos este o 
condiție necesară pentru menținerea 
prosperității și a unei calități ridicate a 
vieții în Europa, cum sunt și forța și 
competitivitatea economiei;

Or. en

Amendamentul 3
Gerben-Jan Gerbrandy

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

Aa. întrucât provocările de mediu, cum ar 
fi schimbările climatice, deficitul de 
resurse și degradarea biodiversității, 
impun o tranziție radicală a economiei 
noastre, în care tehnologiile curate joacă 
un rol-cheie;

Or. en

Amendamentul 4
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât amploarea crizei reprezintă o 
oportunitate unică și istorică pentru a 
determina schimbări transformatoare în 
economie, netezind calea pentru o 
dezvoltare pe termen lung cu adevărat 
sustenabilă și echitabilă din punct de 
vedere social;

B. întrucât amploarea crizei reprezintă o 
oportunitate unică și istorică pentru a 
determina schimbări transformatoare în 
economie, pregătind calea pentru o 
dezvoltare sustenabilă pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 5
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât amploarea crizei reprezintă o 
oportunitate unică și istorică pentru a 
determina schimbări transformatoare în 
economie, netezind calea pentru o 
dezvoltare pe termen lung cu adevărat 
sustenabilă și echitabilă din punct de 

B. întrucât amploarea crizei reprezintă o 
oportunitate unică și istorică pentru a 
determina schimbări transformatoare în 
economie, pregătind calea pentru o 
dezvoltare cu adevărat sustenabilă și 
echitabilă din punct de vedere social;
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vedere social;

Or. fr

Amendamentul 6
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât creșterea tehnologiilor verzi în
ultimii ani a demonstrat că investițiile în 
creșterea verde nu este o sarcină 
costisitoare, ci o imensă oportunitate 
economică; întrucât deși aproape toate 
sectoarele au suferit mari pierderi din 
cauza recesiunii, sectorul verde a cunoscut
o scădere a creșterii, dar continuă să 
crească;

C. întrucât dezvoltarea tehnologiilor 
ecologice din ultimii ani a demonstrat că 
investițiile în creșterea ecologică sunt o 
oportunitate economică; întrucât deși 
aproape toate sectoarele au suferit mari 
pierderi din cauza recesiunii, sectorul 
ecologic a înregistrat o scădere a creșterii, 
dar continuă să crească;

Or. fr

Amendamentul 7
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât creșterea tehnologiilor verzi în
ultimii ani a demonstrat că investițiile în 
creșterea verde nu este o sarcină 
costisitoare, ci o imensă oportunitate 
economică; întrucât deși aproape toate 
sectoarele au suferit mari pierderi din 
cauza recesiunii, sectorul verde a cunoscut
o scădere a creșterii, dar continuă să 
crească;

C. întrucât dezvoltarea tehnologiilor 
ecologice din ultimii ani a demonstrat că 
investițiile în creșterea ecologică nu sunt
numai o sarcină costisitoare, ci pot fi o 
imensă oportunitate economică; întrucât 
deși aproape toate sectoarele au suferit 
mari pierderi din cauza recesiunii, sectorul 
ecologic a înregistrat o scădere a creșterii, 
dar continuă să crească;

Or. en
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Amendamentul 8
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât este necesar să se înlocuiască
actuala economie care utilizează intens 
resursele cu o economie eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor, 
prin transformarea industriilor 
tradiționale în industrii verzi, cu o valoare 
adăugată ridicată, care creează locuri de 
muncă și totodată protejează mediul;

D. întrucât este necesar ca actuala 
economie să evolueze în direcția unei 
economii eficiente din punctul de vedere al 
utilizării resurselor, care creează locuri de 
muncă și totodată protejează mediul;

Or. fr

Amendamentul 9
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât este necesar să se înlocuiască
actuala economie care utilizează intens 
resursele cu o economie eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor,
prin transformarea industriilor 
tradiționale în industrii verzi, cu o valoare 
adăugată ridicată, care creează locuri de 
muncă și totodată protejează mediul;

D. întrucât este necesar ca actuala 
economie să devină mai eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor 
prin sprijinirea industriilor ecologice, cu o 
valoare adăugată ridicată, care creează 
locuri de muncă și totodată protejează 
mediul;

Or. en

Amendamentul 10
Adam Bielan
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Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât soluțiile favorabile mediului vor
atrage o nouă generație de producții și 
servicii de înaltă tehnologie, vor crește 
competitivitatea europeană și vor crea noi 
locuri de muncă de înaltă calificare;

E. întrucât soluțiile favorabile mediului pot
atrage o nouă generație de producții și 
servicii de înaltă tehnologie, pot crește 
competitivitatea europeană și pot crea noi 
locuri de muncă de înaltă calificare;

Or. en

Amendamentul 11
Mikael Gustafsson
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât soluțiile favorabile mediului vor 
atrage o nouă generație de producții și 
servicii de înaltă tehnologie, vor crește 
competitivitatea europeană și vor crea noi 
locuri de muncă de înaltă calificare;

E. întrucât soluțiile favorabile mediului vor 
atrage o nouă generație de producții și 
servicii de înaltă tehnologie, vor crește 
competitivitatea europeană și vor crea noi 
locuri de muncă de înaltă calificare, ceea 
ce ar trebui să facă recrutarea motivantă 
atât pentru bărbați, cât și pentru femei, 
scopul fiind încurajarea egalității de gen 
în acest sector;

Or. en

Amendamentul 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât prețurile resurselor au 
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crescut foarte mult în ultimii ani și, prin 
urmare, competitivitatea întreprinderilor 
este influențată din ce în ce mai mult de 
utilizarea eficientă a resurselor lor;

Or. en

Amendamentul 13
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât experiența trecută a dovedit 
că este dificil ca autoritățile să prevadă 
care sunt tehnologiile inovatoare care vor 
fi competitive pe piață;

Or. en

Amendamentul 14
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât stimulentele fiscale pot 
reprezenta un instrument util pentru 
consolidarea ecoinovării în Europa;

Or. en

Amendamentul 15
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul G
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât Europa este lider în dezvoltarea 
de noi tehnologii; întrucât există 
numeroase bariere în calea dezvoltării și a 
unei utilizări pe scară mai largă a 
tehnologiilor ecologice, cum ar fi 
integrarea în tehnologiile existente, 
semnalele de preț care tind să favorizeze 
soluțiile mai puțin eficiente din punct de 
vedere ecologic, accesul dificil la 
finanțare și un nivel scăzut de 
sensibilizare în rândul consumatorilor;
întrucât provocarea constă, prin urmare, 
în îmbunătățirea performanței ecologice 
globale a produselor pe durata ciclului lor 
de viață, în sporirea cererii de produse și 
tehnologii de producție mai bune și în 
ajutarea consumatorilor să facă alegeri în 
cunoștință de cauză;

G. întrucât Europa este lider în dezvoltarea 
de noi tehnologii; întrucât există 
numeroase bariere în calea dezvoltării și a 
unei utilizări pe scară mai largă a 
tehnologiilor ecologice;

Or. en

Amendamentul 16
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât Europa este lider în dezvoltarea 
de noi tehnologii; întrucât există 
numeroase bariere în calea dezvoltării și a 
unei utilizări pe scară mai largă a 
tehnologiilor ecologice, cum ar fi 
integrarea în tehnologiile existente, 
semnalele de preț care tind să favorizeze 
soluțiile mai puțin eficiente din punct de 
vedere ecologic, accesul dificil la finanțare 
și un nivel scăzut de sensibilizare în rândul 
consumatorilor; întrucât provocarea constă, 
prin urmare, în îmbunătățirea performanței 
ecologice globale a produselor pe durata 
ciclului lor de viață, în sporirea cererii de 

G. întrucât Europa este lider în dezvoltarea 
de noi tehnologii; întrucât există 
numeroase bariere în calea dezvoltării și a 
unei utilizări pe scară mai largă a 
tehnologiilor ecologice, cum ar fi 
integrarea în tehnologiile existente, 
semnalele de preț care tind să favorizeze 
soluțiile mai puțin eficiente din punct de 
vedere ecologic, accesul dificil la finanțare 
și un nivel scăzut de sensibilizare în rândul 
consumatorilor; întrucât provocarea constă, 
prin urmare, în îmbunătățirea performanței 
ecologice globale a produselor pe durata 
ciclului lor de viață, în sporirea cererii de 
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produse și tehnologii de producție mai 
bune și în ajutarea consumatorilor să facă 
alegeri în cunoștință de cauză;

produse și tehnologii de producție mai 
bune și în ajutarea consumatorilor să facă 
alegeri în cunoștință de cauză; întrucât 
etichetele care indică caracteristicile 
ecologice ale produselor și serviciilor 
trebuie să furnizeze informații clare, 
obiective și să evite inducerea în eroare a 
consumatorului („greenwashing”);

Or. en

Amendamentul 17
Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât analiza Inițiativei de 
ecoinovare din cadrul CIP arată că 
beneficiile preconizate în materie de 
mediu, economie și ocupare a forței de 
muncă depășesc cu mult costurile publice;

Or. en

Amendamentul 18
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât există diferite criterii de 
evaluare utilizate pentru a defini „locurile
de muncă verzi inteligente” (de exemplu 
definițiile date de OIM, UNEP, 
CEDEFOP, OCDE sau de Eurostat), ceea 
ce ar putea determina statistici divergente 
cu privire la locurile de muncă verzi și 
creștere;

M. întrucât există diferite criterii de 
evaluare utilizate pentru a defini termeni 
precum „ecoinovare” și „locuri de muncă 
ecologice inteligente” (de exemplu 
definițiile date de OIM, UNEP, 
CEDEFOP, OCDE sau de Eurostat), ceea 
ce ar putea determina statistici divergente 
cu privire la ecoinovare, locurile de muncă 
ecologice și creștere;
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Or. en

Amendamentul 19
Mikael Gustafsson
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât există diferite criterii de 
evaluare utilizate pentru a defini „locurile 
de muncă verzi inteligente” (de exemplu 
definițiile date de OIM, UNEP, 
CEDEFOP, OCDE sau de Eurostat), ceea 
ce ar putea determina statistici divergente 
cu privire la locurile de muncă verzi și 
creștere;

M. întrucât există diferite criterii de 
evaluare utilizate pentru a defini „locurile 
de muncă ecologice inteligente” (de 
exemplu definițiile date de OIM, UNEP, 
CEDEFOP, OCDE sau de Eurostat), ceea 
ce ar putea determina statistici divergente 
cu privire la locurile de muncă ecologice și 
creștere; întrucât introducerea unor 
indicatori esențiali incluzând, printre 
altele, echilibrul de gen, ar putea 
îmbunătăți comparabilitatea datelor 
colectate în fiecare stat membru;

Or. en

Amendamentul 20
Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât în prezent există peste 240 de 
proiecte finanțate prin schema dedicată 
ecoinovării, iar în mai 2013 Comisia a 
lansat o nouă cerere de oferte pentru a 
selecta alte 45 de proiecte de ecoinovare 
cu soluții ecologice noi; întrucât 
funcționarea și finanțarea Inițiativei de 
ecoinovare din cadrul CIP au sprijinit 
dezvoltatorii europeni promițători din 
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domeniul ecoinovării prin furnizarea de 
capital de risc care, în caz contrar, nu ar 
fi accesibil;

Or. en

Amendamentul 21
Nikos Chrysogelos
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază importanța legislației ca 
mijloc de promovare a cererii de 
tehnologii ecologice; consideră că 
producția europeană va fi competitivă 
numai dacă Europa va fi un predecesor 
global în materie de produse și producție 
eficiente din punct de vedere ecologic;

Or. en

Amendamentul 22
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să dezvolte o strategie 
europeană pentru a adapta competențele
forței de muncă la nevoile sectorului de
tehnologii verzi, luând în considerare 
diferite subsectoare și nevoile acestora de 
lucrători calificați, precum și pentru a 
dezvolta o bază de date la nivelul UE 
pentru locuri de muncă verzi care 
presupun un nivel de calificare înalt;

2. invită statele membre să dezvolte 
strategii pentru adaptarea competențelor
forței de muncă la oportunitățile oferite de
sectorul tehnologiilor ecologice, luând în 
considerare diferite subsectoare și nevoile 
de lucrători calificați ale acestora;

Or. en
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Amendamentul 23
Mikael Gustafsson
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să dezvolte o strategie 
europeană pentru a adapta competențele 
forței de muncă la nevoile sectorului de 
tehnologii verzi, luând în considerare 
diferite subsectoare și nevoile acestora de 
lucrători calificați, precum și pentru a 
dezvolta o bază de date la nivelul UE 
pentru locuri de muncă verzi care presupun 
un nivel de calificare înalt;

2. invită Comisia să dezvolte o strategie 
europeană pentru a adapta competențele 
forței de muncă la nevoile sectorului 
tehnologiilor ecologice, acordând atenție 
genului, luând în considerare diferite 
subsectoare și nevoile de lucrători calificați 
ale acestora, eliminând orice diferențieri 
pe bază de gen din procesul de ocupare a 
forței de muncă, precum și pentru a 
dezvolta o bază de date la nivelul UE 
pentru locuri de muncă ecologice care 
presupun un nivel de calificare înalt;

Or. en

Amendamentul 24
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să dezvolte o strategie 
europeană pentru a adapta competențele 
forței de muncă la nevoile sectorului de 
tehnologii verzi, luând în considerare 
diferite subsectoare și nevoile acestora de
lucrători calificați, precum și pentru a 
dezvolta o bază de date la nivelul UE 
pentru locuri de muncă verzi care 
presupun un nivel de calificare înalt;

2. invită Comisia să dezvolte o strategie 
europeană pentru a adapta competențele 
forței de muncă la nevoile sectorului 
tehnologiilor ecologice, luând în 
considerare diferite subsectoare și nevoile 
de lucrători calificați ale acestora, precum 
și pentru a dezvolta o bază de date la 
nivelul UE pentru locuri de muncă 
ecologice;

Or. en
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Amendamentul 25
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că întreprinderile europene 
inovatoare nu au nevoie numai de 
subvenții, ci și de o legislație mai bună, de 
legături mai bune cu baza de cercetare și de 
un acces mai bun și mai divers la fonduri și 
la finanțare, de la subvenții până la 
împrumuturi și participații; invită, prin 
urmare, statele membre și Comisia să 
creeze condiții adecvate la nivel național și 
european;

3. consideră că întreprinderile europene 
inovatoare au nevoie mai degrabă de o
legislație mai flexibilă, decât de subvenții, 
de legături mai bune cu baza de cercetare și 
de un acces mai bun și mai divers la 
fonduri și la finanțare, de la subvenții până 
la împrumuturi și participații; invită, prin 
urmare, statele membre și Comisia să 
creeze condiții adecvate la nivel național și 
european;

Or. en

Amendamentul 26
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că întreprinderile europene 
inovatoare nu au nevoie numai de 
subvenții, ci și de o legislație mai bună, de 
legături mai bune cu baza de cercetare și de 
un acces mai bun și mai divers la fonduri și 
la finanțare, de la subvenții până la 
împrumuturi și participații; invită, prin 
urmare, statele membre și Comisia să 
creeze condiții adecvate la nivel național și 
european;

3. consideră că întreprinderile europene 
inovatoare au nevoie de legături mai bune 
cu baza de cercetare și de un acces mai bun 
și mai divers la fonduri și la finanțare, de la 
subvenții până la împrumuturi și 
participații; invită, prin urmare, statele 
membre și Comisia să creeze condiții 
adecvate la nivel național și european;

Or. en
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Amendamentul 27
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că întreprinderile europene 
inovatoare nu au nevoie numai de 
subvenții, ci și de o legislație mai bună, de 
legături mai bune cu baza de cercetare și de 
un acces mai bun și mai divers la fonduri și 
la finanțare, de la subvenții până la 
împrumuturi și participații; invită, prin 
urmare, statele membre și Comisia să 
creeze condiții adecvate la nivel național și 
european;

3. consideră că întreprinderile europene 
inovatoare nu au nevoie de subvenții, ci de 
o legislație mai bună, de legături mai bune 
cu baza de cercetare și de un acces mai bun 
și mai divers la fonduri și la finanțare, de la 
subvenții până la împrumuturi și 
participații; invită, prin urmare, statele 
membre și Comisia să creeze condiții 
adecvate la nivel național și european;

Or. en

Amendamentul 28
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că crearea locurilor de 
muncă în domeniul tehnologiilor verzi nu 
ar trebui să se limiteze la producția de 
energie regenerabilă, la creșterea eficienței 
energetice și la sectorul transporturilor, 
deoarece creșterea verde este o oportunitate 
pentru toate sectoarele, motiv pentru care 
acestea ar trebui să analizeze opțiunile de 
dezvoltare și să sensibilizeze consumatorii 
cu privire la importanța cumpărării de 
produse „verzi”;

4. subliniază faptul că locurile de muncă 
din domeniul tehnologiilor ecologice nu ar 
trebui să se limiteze la producția de energie 
din surse regenerabile, la creșterea 
eficienței energetice și la sectorul 
transporturilor, deoarece creșterea 
ecologică este o oportunitate pentru toate 
sectoarele, motiv pentru care acestea ar 
trebui să analizeze opțiunile de dezvoltare
și să sensibilizeze consumatorii cu privire 
la importanța cumpărării de produse 
ecologice;

Or. en
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Amendamentul 29
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. consideră că este nevoie de o 
dezvoltare rapidă a tehnologiilor curate în 
vederea creșterii competitivității 
întreprinderilor; prin urmare, invită 
Comisia să plaseze ecoinovarea în centrul 
politicii sale industriale;

Or. en

Amendamentul 30
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. invită Comisia să faciliteze dezvoltarea 
de standarde de etichetare și definiții clare 
cu scopul de a identifica și de a comunica 
caracteristicile ecologice ale produselor și 
serviciilor;

Or. en

Amendamentul 31
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că o nouă economie durabilă a 
UE trebuie să asigure o dezvoltare 
economică și socială echilibrată; solicită o 

5. consideră că o nouă economie durabilă a 
UE trebuie să asigure o dezvoltare 
economică și socială echilibrată; solicită o 
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politică industrială sustenabilă ambițioasă, 
cu accent asupra eficienței resurselor;
subliniază faptul că economia verde 
trebuie să ofere perspective de locuri de 
muncă decente, bine plătite, cu accent pe 
protecția mediului;

politică industrială sustenabilă ambițioasă, 
cu accent asupra eficienței resurselor;

Or. en

Amendamentul 32
Nikos Chrysogelos
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că o nouă economie durabilă a 
UE trebuie să asigure o dezvoltare 
economică și socială echilibrată; solicită o 
politică industrială sustenabilă ambițioasă, 
cu accent asupra eficienței resurselor;
subliniază faptul că economia verde trebuie 
să ofere perspective de locuri de muncă 
decente, bine plătite, cu accent pe protecția
mediului;

5. consideră că o nouă economie durabilă a 
UE trebuie să asigure o dezvoltare 
economică și socială echilibrată; solicită o 
politică industrială sustenabilă ambițioasă, 
cu accent asupra eficienței resurselor;
reamintește că utilizarea eficientă a 
resurselor și a materialelor va reduce 
costurile pentru industrie și gospodării, va 
elibera resurse pentru alte investiții și va 
reduce dependența economiei UE de 
resursele limitate și de piețele de resurse 
extrem de volatile; subliniază faptul că 
economia ecologică trebuie să ofere 
perspective de locuri de muncă decente, 
bine plătite, cu accent asupra protecției
mediului;

Or. en

Amendamentul 33
Mikael Gustafsson
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că o nouă economie durabilă a 
UE trebuie să asigure o dezvoltare 
economică și socială echilibrată; solicită o 
politică industrială sustenabilă ambițioasă, 
cu accent asupra eficienței resurselor;
subliniază faptul că economia verde trebuie 
să ofere perspective de locuri de muncă 
decente, bine plătite, cu accent pe protecția
mediului;

5. consideră că o nouă economie durabilă a 
UE trebuie să asigure o dezvoltare 
economică și socială echilibrată; solicită o 
politică industrială sustenabilă ambițioasă, 
cu accent asupra eficienței resurselor;
subliniază faptul că economia ecologică
trebuie să ofere perspective de locuri de 
muncă decente, bine plătite, cu 
oportunități egale pentru bărbați și femei 
și cu accent asupra protecției mediului;

Or. en

Amendamentul 34
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că o nouă economie durabilă a 
UE trebuie să asigure o dezvoltare 
economică și socială echilibrată; solicită o 
politică industrială sustenabilă ambițioasă, 
cu accent asupra eficienței resurselor;
subliniază faptul că economia verde trebuie 
să ofere perspective de locuri de muncă 
decente, bine plătite, cu accent pe protecția
mediului;

5. consideră că o nouă economie durabilă a 
UE trebuie să asigure o dezvoltare 
economică și socială echilibrată; solicită o 
politică industrială ambițioasă, cu accent 
asupra eficienței resurselor; subliniază 
faptul că economia ecologică trebuie să 
ofere perspective de locuri de muncă 
decente, bine plătite, cu accent asupra
protecției mediului;

Or. en

Amendamentul 35
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută programele universitare existente 
și programele de formare la locul de muncă 
axate pe sustenabilitatea ecologică, 
economică și socială și subliniază că 
trebuie îndeplinite noi nevoi în domeniul 
educației în ceea ce privește dezvoltarea de 
locuri de muncă sustenabile;

6. salută programele universitare existente 
și programele de formare la locul de muncă 
axate pe sustenabilitatea ecologică, 
economică și socială și subliniază că 
trebuie îndeplinite noi nevoi în domeniul 
educației în ceea ce privește dezvoltarea 
unei culturi antreprenoriale;

Or. en

Amendamentul 36
Mikael Gustafsson
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută programele universitare existente 
și programele de formare la locul de muncă 
axate pe sustenabilitatea ecologică, 
economică și socială și subliniază că 
trebuie îndeplinite noi nevoi în domeniul 
educației în ceea ce privește dezvoltarea de 
locuri de muncă sustenabile;

6. salută programele universitare existente 
și programele de formare la locul de muncă 
axate pe sustenabilitatea ecologică, 
economică și socială și subliniază că 
trebuie îndeplinite noi nevoi în domeniul 
educației în ceea ce privește dezvoltarea de 
locuri de muncă sustenabile; reamintește 
că este important ca educația și formarea 
pentru locuri de muncă ecologice să țină 
cont cu adevărat de aspectele legate de 
egalitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 37
Mikael Gustafsson
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută comunicarea Comisiei intitulată 
„Inovare pentru un viitor durabil – Planul 
de acțiune privind ecoinovarea (EcoAP)” 
(COM(2011)0899);

7. salută comunicarea Comisiei intitulată 
„Inovare pentru un viitor durabil – Planul 
de acțiune privind ecoinovarea (EcoAP)” 
(COM(2011)0899); regretă însă faptul că 
planul nu menționează egalitatea de gen, 
parte integrantă a definiției unei economii 
durabile;

Or. en

Amendamentul 38
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să delimiteze diferite 
percepții legate de ecoinovare și 
provocările aferente acesteia și să 
elaboreze o viziune comună asupra 
diferitelor oportunități strategice pe care le 
oferă ecoinovarea pentru viitor;

9. invită Comisia să propună o abordare 
pentru modificarea modului în care este 
percepută ecoinovarea și provocările 
aferente acesteia și să elaboreze o viziune 
comună asupra diferitelor oportunități 
strategice pe care le oferă ecoinovarea 
pentru viitor;

Or. en

Amendamentul 39
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9а. îndeamnă Comisia să elaboreze o 
terminologie uniformă în domeniul 
ecoinovării, care să fie utilizată în toate 
statele membre, pentru a promova 
inovarea și protecția juridică a acesteia;
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Or. bg

Amendamentul 40
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că definiția dată de Eurostat 
pentru „locurile de muncă verzi” (în 
sectorul bunurilor și al serviciilor 
ecologice), în care se prevede, de exemplu, 
că tehnologiile și produsele „verzi” trebuie 
să aibă ca prim obiectiv un scop legat de
protecția mediului sau gestionarea 
resurselor, este utilă pentru a evita 
statisticile divergente, însă consideră că 
este necesar să se dezvolte în continuare o 
definiție uniformă la nivelul UE în ceea 
ce privește creșterea și locurile de muncă 
verzi, care să includă, de exemplu, și 
sectorul transporturilor publice;

10. consideră că definiția dată de Eurostat 
pentru „locurile de muncă ecologice” (în 
sectorul bunurilor și al serviciilor 
ecologice), în care se prevede, de exemplu, 
că tehnologiile și produsele ecologice
trebuie să vizeze în primul rând protecția 
mediului sau gestionarea resurselor, este 
utilă pentru a evita statisticile divergente;

Or. en

Amendamentul 41
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că definiția dată de Eurostat 
pentru „locurile de muncă verzi” (în 
sectorul bunurilor și al serviciilor 
ecologice), în care se prevede, de exemplu, 
că tehnologiile și produsele „verzi” trebuie 
să aibă ca prim obiectiv un scop legat de
protecția mediului sau gestionarea 
resurselor, este utilă pentru a evita 
statisticile divergente, însă consideră că 

10. consideră că definiția dată de Eurostat 
pentru „locurile de muncă ecologice” (în 
sectorul bunurilor și al serviciilor 
ecologice), în care se prevede, de exemplu, 
că tehnologiile și produsele ecologice 
trebuie să vizeze în primul rând protecția 
mediului sau gestionarea resurselor, este 
utilă pentru a evita statisticile divergente,
însă consideră că este necesar să se 
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este necesar să se dezvolte în continuare o 
definiție uniformă la nivelul UE în ceea ce 
privește creșterea și locurile de muncă
verzi, care să includă, de exemplu, și 
sectorul transporturilor publice;

dezvolte la nivelul UE o definiție uniformă 
a creșterii și locurilor de muncă ecologice;

Or. en

Amendamentul 42
Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că definiția dată de Eurostat 
pentru „locurile de muncă verzi” (în 
sectorul bunurilor și al serviciilor 
ecologice), în care se prevede, de exemplu, 
că tehnologiile și produsele „verzi” trebuie 
să aibă ca prim obiectiv un scop legat de
protecția mediului sau gestionarea 
resurselor, este utilă pentru a evita 
statisticile divergente, însă consideră că 
este necesar să se dezvolte în continuare o 
definiție uniformă la nivelul UE în ceea ce 
privește creșterea și locurile de muncă 
verzi, care să includă, de exemplu, și 
sectorul transporturilor publice;

10. consideră că definiția dată de Eurostat 
pentru „locurile de muncă ecologice” (în 
sectorul bunurilor și al serviciilor 
ecologice), în care se prevede, de exemplu, 
că tehnologiile și produsele ecologice
trebuie să vizeze în primul rând protecția 
mediului sau gestionarea resurselor, este 
utilă pentru a evita statisticile divergente, 
însă consideră că este necesar să se 
dezvolte în continuare la nivelul UE o 
definiție uniformă a creșterii și locurilor
de muncă ecologice, care să includă, de 
exemplu, și sectorul transporturilor 
publice; consideră că este util să se 
utilizeze o definiție mai amplă a „locurilor 
de muncă ecologice”, care să includă 
locuri de muncă/activități suplimentare 
într-o etapă ulterioară;

Or. en

Amendamentul 43
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 44
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 45
Franco Bonanini

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

11. subliniază potențialele beneficii 
ecologice încă neexploatate ale ecoinovării, 
dat fiind faptul că se preconizează că 
aceasta va contribui la reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră, printre altele, prin 
intermediul utilizării pe scară mai largă a 
materialelor reciclate și al dezvoltării unor 
produse de calitate cu un impact redus 
asupra mediului, precum și prin facilitarea 
unor procese de producție și a unor servicii 
mai ecologice; consideră că ecoinovarea 
ar trebui să se aplice și în cazul producției 
locale, cu o atenție deosebită în domeniul 
alimentar și artizanal, pentru a favoriza o 
legătură eficientă între inovarea 
tehnologică și productivă, dezvoltarea 
durabilă a teritoriilor, utilizarea corectă a 
resurselor naturale și protecția 
hidrogeologică a teritoriului, a culturilor, 
a valorilor umane și a tradițiilor locale;
subliniază faptul că este nevoie de 
adoptarea unor măsuri pentru combaterea 
blocajelor și a obstacolelor care stau în 
calea comercializării ecoinovării și a 
internaționalizării acestor servicii și 
produse;

Or. it

Amendamentul 46
Gerben-Jan Gerbrandy
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Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. invită Comisia să includă 
recomandări specifice privind 
ecoinovarea în cadrul semestrului 
european, în vederea promovării creșterii 
economice sustenabile;

Or. en

Amendamentul 47
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază rolul pe care producția 
alimentară îl are deja în ceea ce privește 
„locurile de muncă ecologice”; subliniază 
necesitatea de a dezvolta în continuare 
legătura dintre spiritul antreprenorial și 
producția alimentară pentru a obține cu 
adevărat o „creștere ecologică”;

Or. en

Amendamentul 48
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să dezvolte o abordare 
sistematică a politicii în domeniul 
ecoinovării, cu condiții-cadru solide care 
să permită o concurență echitabilă pentru 
ecoinovare în întreprinderi și o 

12. invită Comisia să dezvolte o abordare 
sistematică a politicii în domeniul 
ecoinovării, cu criterii standardizate 
transparente pentru ecoinovare în 
întreprinderi și o infrastructură care să le 
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infrastructură care să le permită 
întreprinderilor și consumatorilor să aleagă 
opțiuni sustenabile;

permită întreprinderilor și consumatorilor 
să aleagă în cunoștință de cauză;

Or. en

Amendamentul 49
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită Comisia și statele membre să 
dezvolte standarde ecologice în materie de 
achiziții publice cu scopul de a crește 
rolul de client inițiator al instituțiilor 
publice;

Or. en

Amendamentul 50
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. dat fiind faptul că ecoinovarea este un 
domeniu de politică transversal care nu 
poate fi abordat independent de un singur 
minister sau de o agenție, invită Comisia 
și statele membre să încurajeze cooperarea 
dintre ministere și la diferite niveluri 
politice, precum și să monitorizeze în mod 
regulat punerea în aplicare a politicilor 
respective;

13. dat fiind faptul că ecoinovarea este un 
domeniu de politică transversal, invită 
Comisia și statele membre să încurajeze 
cooperarea dintre ministere și la diferite 
niveluri politice, precum și să monitorizeze 
în mod regulat punerea în aplicare a 
politicilor respective;

Or. en
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Amendamentul 51
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. dat fiind faptul că ecoinovarea este un 
domeniu de politică transversal care nu 
poate fi abordat independent de un singur 
minister sau de o agenție, invită Comisia 
și statele membre să încurajeze cooperarea 
dintre ministere și la diferite niveluri 
politice, precum și să monitorizeze în mod 
regulat punerea în aplicare a politicilor 
respective;

13. invită Comisia și statele membre să 
încurajeze cooperarea dintre ministere și la 
diferite niveluri politice, precum și să 
monitorizeze în mod regulat punerea în 
aplicare a politicilor;

Or. en

Amendamentul 52
Nikos Chrysogelos
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. dat fiind faptul că ecoinovarea este un 
domeniu de politică transversal care nu 
poate fi abordat independent de un singur 
minister sau de o agenție, invită Comisia și 
statele membre să încurajeze cooperarea 
dintre ministere și la diferite niveluri 
politice, precum și să monitorizeze în mod 
regulat punerea în aplicare a politicilor 
respective;

13. dat fiind faptul că ecoinovarea este un 
domeniu de politică transversal care nu 
poate fi abordat independent de un singur 
minister sau de o agenție, subliniază 
necesitatea integrării conceptului de 
ecoinovare în toate domeniile de politică 
și invită Comisia și statele membre să 
încurajeze cooperarea dintre ministere și la 
diferite niveluri politice, precum și să 
monitorizeze în mod regulat punerea în 
aplicare a politicilor respective;

Or. en
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Amendamentul 53
Nikos Chrysogelos
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită toți actorii-cheie să colaboreze 
pentru a obține creștere, inovare și locuri 
de muncă în fiecare sector și să utilizeze 
instrumentele existente, cum ar fi:
platformele tehnologice, grupurile de 
experți în competențe, inițiativele 
tehnologice comune, piețele-pilot, 
clusterele și grupurile industriale de nivel 
înalt;

14. invită toți actorii-cheie să colaboreze 
pentru a obține creștere ecologică, inovare 
și locuri de muncă în fiecare sector și să 
utilizeze instrumentele existente, cum ar fi 
platformele tehnologice, grupurile de 
experți în competențe, inițiativele 
tehnologice comune, piețele-pilot, 
clusterele și grupurile industriale de nivel 
înalt;

Or. en

Amendamentul 54
Nikos Chrysogelos
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. recunoaște că politicile de mediu 
rolul de motor al inovării în economiile de 
piață unde inovarea este declanșată de 
exigență; reamintește că normele 
ecologice stricte au determinat poziția de 
lider a UE în multe sectoare de creștere 
economică și subliniază faptul că UE ar 
trebui să încerce să rămână o piață de 
vârf pentru noile tehnologii ecologice și 
inovații conceptuale;

Or. en
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Amendamentul 55
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia și statele membre să 
elaboreze noi acte legislative și să 
consolideze legislația existentă în domeniul 
dezvoltării și utilizării energiilor din surse 
regenerabile și al creșterii eficienței 
energetice, pentru a oferi certitudine 
juridică și condiții de concurență 
echitabile și pentru a stimula investițiile 
publice și private;

15. invită statele membre să pună în 
aplicare legislația existentă în domeniul 
dezvoltării și utilizării energiilor din surse 
regenerabile și al creșterii eficienței 
energetice;

Or. en

Amendamentul 56
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia și statele membre să
elaboreze noi acte legislative și să 
consolideze legislația existentă în 
domeniul dezvoltării și utilizării energiilor 
din surse regenerabile și al creșterii 
eficienței energetice, pentru a oferi 
certitudine juridică și condiții de 
concurență echitabile și pentru a stimula 
investițiile publice și private;

15. invită Comisia și statele membre să 
consolideze legislația în domeniul 
dezvoltării și utilizării energiilor din surse 
regenerabile și al creșterii eficienței 
energetice prin utilizarea unor criterii 
transparente standardizate pentru selecție, 
pentru a stimula investițiile publice și 
private;

Or. en

Amendamentul 57
Nikos Chrysogelos
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază beneficiile politicilor 
fiscale și invită statele membre să 
transfere taxele obținute din ocuparea 
forței de muncă spre utilizarea resurselor 
și poluare, în scopul de a stimula 
ecoinovarea;

Or. en

Amendamentul 58
Mikael Gustafsson
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită statele membre să 
îmbunătățească coordonarea acestor 
politici și, în special, să sprijine 
parteneriatele regionale pentru creștere, 
inovare și locuri de muncă, precum și 
inițiativele transfrontaliere;

16. invită statele membre să 
îmbunătățească coordonarea acestor 
politici și, în special, să sprijine 
parteneriatele regionale pentru creștere, 
inovare, locuri de muncă și oportunități 
egale pentru femei și bărbați, precum și 
inițiativele transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 59
Nikos Chrysogelos
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să pună la dispoziție o 17. atrage atenția asupra potențialului de 
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platformă care să le permită statelor 
membre să își coordoneze eforturile de a 
crea creștere și noi locuri de muncă 
sustenabile;

creare de locuri de muncă al conceptului 
de ecoinovare într-o economie durabilă;
invită Comisia să pună la dispoziție o 
platformă care să le permită statelor 
membre să își coordoneze eforturile de a 
crea creștere și noi locuri de muncă 
sustenabile;

Or. en

Amendamentul 60
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să pună la dispoziție o 
platformă care să le permită statelor 
membre să își coordoneze eforturile de a 
crea creștere și noi locuri de muncă 
sustenabile;

17. invită Comisia să pună la dispoziție o 
platformă care să le permită statelor 
membre să își coordoneze eforturile de a 
crea creștere și noi locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 61
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. îndeamnă statele membre să facă 
schimb de experiență și de cele mai bune 
practici în domeniul oportunităților de 
ocupare a forței de muncă în contextul 
abordării impactului schimbărilor 
climatice la nivel economic, social și de 
mediu;

18. îndeamnă statele membre să facă 
schimb de experiență și de bune practici cu 
privire la oportunitățile de ocupare a forței 
de muncă în contextul abordării impactului 
crizei financiare la nivel economic, social 
și de mediu;

Or. en
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Amendamentul 62
Mikael Gustafsson
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. îndeamnă statele membre să facă 
schimb de experiență și de cele mai bune
practici în domeniul oportunităților de 
ocupare a forței de muncă în contextul 
abordării impactului schimbărilor climatice 
la nivel economic, social și de mediu;

18. îndeamnă statele membre să facă 
schimb de experiență și de bune practici și 
să elimine inegalitățile de tratament între 
bărbați și femei cu privire la oportunitățile
de ocupare a forței de muncă în contextul 
abordării impactului schimbărilor climatice 
la nivel economic, social și de mediu;

Or. en

Amendamentul 63
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. recomandă autorităților regionale să 
adopte strategii de dezvoltare în 
concordanță cu obiectivele strategiei UE
2020 în vederea creării de noi locuri de 
muncă într-o economie sustenabilă;

19. recomandă autorităților locale și 
regionale, în conformitate cu arhitectura 
juridică și instituțională a fiecărui stat 
membru, să adopte strategii de dezvoltare 
în concordanță cu obiectivele Strategiei 
Europa 2020, în vederea creării de noi 
locuri de muncă într-o economie 
sustenabilă;

Or. en

Amendamentul 64
Zofija Mazej Kukovič
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Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. recomandă autorităților regionale să 
adopte strategii de dezvoltare în 
concordanță cu obiectivele strategiei UE
2020 în vederea creării de noi locuri de 
muncă într-o economie sustenabilă;

19. recomandă autorităților regionale să 
adopte strategii de dezvoltare în 
concordanță cu obiectivele Strategiei 
Europa 2020, în vederea creării de noi 
locuri de muncă pentru a dezvolta
economia;

Or. en

Amendamentul 65
Nikos Chrysogelos
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. recomandă autorităților regionale să 
adopte strategii de dezvoltare în 
concordanță cu obiectivele strategiei UE
2020 în vederea creării de noi locuri de 
muncă într-o economie sustenabilă;

19. solicită integrarea orizontală a 
conceptului de ecoinovare în cadrul 
fondurilor structurale și de coeziune;
recomandă autorităților regionale să adopte 
strategii de dezvoltare în concordanță cu 
obiectivele Strategiei Europa 2020, în 
vederea creării de noi locuri de muncă într-
o economie sustenabilă;

Or. en

Amendamentul 66
Nikos Chrysogelos
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. consideră că absența unor obiective 
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concrete cu privire la schimbările 
climatice și eficiența resurselor împiedică 
implementarea comercială a tehnologiilor 
inovatoare existente;

Or. en

Amendamentul 67
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. este de opinie că legislația existentă și 
propusă la nivelul UE în materie de mediu 
are un potențial semnificativ de a crea 
locuri de muncă în domenii precum aerul, 
solul și apa, energia, serviciile publice, 
agricultura, transporturile, silvicultura și 
managementul de mediu și invită statele 
membre să pună în aplicare această 
legislație;

20. consideră că legislația existentă și 
propusă la nivelul UE în materie de mediu, 
dacă este evaluată corect din punct de 
vedere al impactului astfel încât să se țină 
cont de impactul său atât asupra 
mediului, cât și asupra competitivității 
economice, prezintă potențialul de a crea 
condiții pentru locuri de muncă în domenii 
precum aerul, solul și apa, energia, 
serviciile publice, agricultura, 
transporturile, silvicultura și managementul 
de mediu și invită statele membre să pună 
în aplicare această legislație;

Or. en

Amendamentul 68
Franco Bonanini

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. este de opinie că legislația existentă și 
propusă la nivelul UE în materie de mediu 
are un potențial semnificativ de a crea 
locuri de muncă în domenii precum aerul, 
solul și apa, energia, serviciile publice, 

20. consideră că legislația existentă și 
propusă la nivelul UE în materie de mediu 
are un potențial semnificativ de a crea 
locuri de muncă în domenii precum aerul, 
solul și apa, energia, serviciile publice, 
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agricultura, transporturile, silvicultura și 
managementul de mediu și invită statele 
membre să pună în aplicare această 
legislație;

agricultura, transporturile, turismul,
silvicultura și managementul de mediu și 
invită statele membre să pună în aplicare 
această legislație;

Or. it

Amendamentul 69
Nikos Chrysogelos
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază necesitatea urgentă de a 
îmbunătăți eficiența pieței UE a 
carbonului pentru a oferi certitudinea 
investițiilor în tehnologii favorabile 
climei;

Or. en

Amendamentul 70
Nikos Chrysogelos
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază importanța unei mai bune 
integrări a celor mai bune practici de 
ecoinovare în economia reală, în scopul 
de a spori vizibilitatea progreselor în 
existența cotidiană a persoanelor;

Or. en
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Amendamentul 71
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază faptul că ecoinovarea la 
nivelul UE stimulează utilizarea mai 
eficientă a resurselor în afara frontierelor 
Uniunii, reducând astfel epuizarea 
resurselor globale; prin urmare, 
îndeamnă statele membre să își 
consolideze strategiile naționale de 
utilizare eficientă a resurselor și să facă 
schimb de cunoștințe în cadrul 
forumurilor internaționale;

Or. en

Amendamentul 72
Nikos Chrysogelos
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. invită Comisia și statele membre să 
stabilească standarde de mediu și să 
prevadă stimulente financiare care să 
creeze condiții-cadru fiabile cel puțin 
pentru următorii zece ani, oferind astfel 
siguranță juridică și în materie de 
planificare, ceea ce constituie o premisă a 
exploatării oportunităților de creștere pe 
care le oferă ecoinovarea;

Or. en

Amendamentul 73
Nikos Chrysogelos
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21d. observă că majorarea ajutoarelor de 
stat ale UE pentru combustibilii fosili a 
împiedicat dezvoltarea tehnologiilor 
ecologice;

Or. en

Amendamentul 74
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia și statele membre să 
elimine pe termen mediu toate subvențiile 
și sprijinul financiar pentru combustibilii 
fosili și politicile nesustenabile din 
punctul de vedere al mediului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 75
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia și statele membre să 
elimine pe termen mediu toate subvențiile 
și sprijinul financiar pentru combustibilii 
fosili și politicile nesustenabile din punctul 
de vedere al mediului;

22. invită Comisia și statele membre să 
elimine treptat toate subvențiile și sprijinul 
financiar pentru combustibilii fosili și 
politicile nesustenabile din punctul de 
vedere al mediului, precum și subvențiile 
care denaturează concurența pe piața 
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internă a energiei;

Or. en

Amendamentul 76
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia și statele membre să 
elimine pe termen mediu toate subvențiile 
și sprijinul financiar pentru combustibilii 
fosili și politicile nesustenabile din punctul 
de vedere al mediului;

22. invită Comisia și statele membre să 
elimine pe termen mediu toate subvențiile 
și sprijinul financiar pentru combustibilii 
fosili și politicile nesustenabile din punctul 
de vedere al mediului și, pe termen lung, 
să se asigure că diseminarea 
ecoinovațiilor și a tehnologiilor ecologice 
nu va depinde de subvenții și sprijin 
financiar care perturbă competitivitatea și 
piața liberă, ci de normele pieței și de 
rentabilitate;

Or. en

Amendamentul 77
Nikos Chrysogelos
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia și statele membre să 
elimine pe termen mediu toate subvențiile 
și sprijinul financiar pentru combustibilii 
fosili și politicile nesustenabile din punctul 
de vedere al mediului;

22. invită Comisia și statele membre să 
elimine pe termen mediu toate subvențiile 
și sprijinul financiar pentru combustibilii 
fosili și politicile nesustenabile din punctul 
de vedere al mediului; solicită ca sprijinul 
acordat investițiilor publice să fie 
condiționat, în general, de selectarea unor 
metode de producție ecologice;
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Or. en

Amendamentul 78
Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia și statele membre să 
elimine pe termen mediu toate subvențiile 
și sprijinul financiar pentru combustibilii 
fosili și politicile nesustenabile din punctul 
de vedere al mediului;

22. invită Comisia și statele membre să 
elimine pe termen mediu toate subvențiile 
și sprijinul financiar pentru politicile 
nesustenabile din punctul de vedere al 
mediului;

Or. en

Amendamentul 79
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. îndeamnă ferm Comisia să 
definească subvențiile dăunătoare 
mediului drept „rezultatul unei acțiuni 
guvernamentale care conferă un avantaj 
consumatorilor sau producătorilor pentru 
a le suplimenta veniturile sau pentru a le 
diminua costurile, dar care, în același 
timp, creează o discriminare împotriva 
bunelor practici de mediu”1; invită 
Comisia și statele membre să adopte, fără 
întârziere și până în 2014, planuri 
concrete pe baza acestei definiții în 
vederea eliminării treptate, înainte de 
2020, a tuturor subvențiilor dăunătoare 
mediului, inclusiv a celor care stimulează 
utilizarea ineficientă a resurselor 
regenerabile și a subvențiilor pentru 
combustibili fosili, și să raporteze 
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progresele înregistrate prin intermediul 
programelor naționale de reformă;
__________________
1 Adaptat din OCDE (1998 și 2005) în 
IEEP et al. 2007, a se vedea 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/ta
xation/index.htm.

Or. en

Amendamentul 80
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. invită Comisia și statele membre să 
elimine toate tarifele pentru bunurile 
ecologice;

Or. en

Amendamentul 81
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută posibilitățile de finanțare a 
ecoinovării în cadrul programelor COSME, 
Orizont 2020 și LIFE;

23. salută posibilitățile de finanțare a 
ecoinovării în cadrul programelor COSME, 
Orizont 2020 și LIFE; solicită majorarea 
treptată a resurselor financiare pentru a 
pune în aplicare în mod susținut 
proiectele de dezvoltare în materie de 
ecoinovare;

Or. bg



AM\941403RO.doc 41/46 PE514.729v01-00

RO

Amendamentul 82
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută posibilitățile de finanțare a 
ecoinovării în cadrul programelor COSME,
Orizont 2020 și LIFE;

23. salută posibilitățile de finanțare a 
ecoinovării în cadrul politicii agricole 
comune, precum și al programelor 
COSME, Orizont 2020 și LIFE;

Or. en

Amendamentul 83
Mikael Gustafsson
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită Comisia să pună în aplicare 
instrumentele necesare și să aloce 
suficiente resurse bugetare pentru a asigura 
o tranziție lină între programele CIP și 
Orizont 2020 în ceea ce privește 
ecoinovarea;

24. invită Comisia să pună în aplicare 
instrumentele necesare și să aloce 
suficiente resurse bugetare pentru a asigura 
o tranziție lină între programele CIP și 
Orizont 2020 în ceea ce privește 
ecoinovarea și reamintește că este 
esențială participarea echilibrată a 
femeilor și bărbaților la procesul 
decizional în toate fazele și aspectele 
finanțării;

Or. en

Amendamentul 84
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 24
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită Comisia să pună în aplicare 
instrumentele necesare și să aloce 
suficiente resurse bugetare pentru a asigura 
o tranziție lină între programele CIP și 
Orizont 2020 în ceea ce privește 
ecoinovarea;

24. invită Comisia să pună în aplicare 
instrumentele necesare și să aloce 
suficiente resurse bugetare pentru a asigura 
o tranziție lină între programele CIP și 
Orizont 2020 în ceea ce privește 
ecoinovarea, pentru a simplifica 
procedurile și sarcinile administrative 
pentru întreprinderile mici și mijlocii;

Or. bg

Amendamentul 85
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24а. îndeamnă statele membre să includă, 
în documentele de strategie pentru 
perioada 2014-2020, ecoinovarea ca 
instrument de stimulare a economiei, a 
creșterii și a locurilor de muncă ecologice, 
promovând egalitatea de gen în sectorul 
antreprenorial și cooperarea între 
domeniile educației, afacerilor și științei;

Or. bg

Amendamentul 86
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia, în mod special, să aloce 
resurse clar definite, punctuale și sporite
pentru proiectele de primă aplicare 

26. invită Comisia, în mod special, să aloce 
resurse clar definite pentru proiectele cu 
aplicare comercială, capital de risc, 
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comercială, capitalul de risc, punerea în 
rețea și internaționalizarea ecoinovațiilor și 
comercializarea lor în UE de către IMM-
uri, eventual cu resurse bugetare rezervate 
pentru ecoinovare ca o minimă garanție;

punerea în rețea și internaționalizarea 
ecoinovațiilor și comercializarea lor în UE 
de către IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 87
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia, în mod special, să aloce 
resurse clar definite, punctuale și sporite 
pentru proiectele de primă aplicare 
comercială, capitalul de risc, punerea în 
rețea și internaționalizarea ecoinovațiilor și 
comercializarea lor în UE de către IMM-
uri, eventual cu resurse bugetare rezervate 
pentru ecoinovare ca o minimă garanție;

26. invită Comisia, în mod special, să aloce 
resurse clar definite pentru proiectele cu 
aplicare comercială, capital de risc, 
punerea în rețea și internaționalizarea 
ecoinovațiilor și comercializarea lor în UE 
de către IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 88
Franco Bonanini

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia, în mod special, să aloce 
resurse clar definite, punctuale și sporite 
pentru proiectele de primă aplicare 
comercială, capitalul de risc, punerea în 
rețea și internaționalizarea ecoinovațiilor și 
comercializarea lor în UE de către IMM-
uri, eventual cu resurse bugetare rezervate 
pentru ecoinovare ca o minimă garanție;

26. invită Comisia, în mod special, să aloce 
resurse clar definite, punctuale și sporite 
pentru proiectele cu aplicare comercială, 
capital de risc, punerea în rețea și 
internaționalizarea ecoinovațiilor,
asigurând o legătură eficientă între 
acestea și rețelele și programele de 
susținere pentru internaționalizarea 
IMM-urilor, dar și un acces mai bun la 
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piețele globale, precum și comercializarea 
lor în UE de către IMM-uri, eventual cu 
resurse bugetare rezervate pentru 
ecoinovare ca o minimă garanție;

Or. it

Amendamentul 89
Nikos Chrysogelos
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. consideră că potențialul IMM-urilor 
și al cooperativelor de a promova 
ecoinovarea nu s-a epuizat încă; prin 
urmare, solicită posibilități specifice de 
finanțare a IMM-urilor și a 
cooperativelor în ceea ce privește 
conceptele de ecoinovare;

Or. en

Amendamentul 90
Nikos Chrysogelos
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. este convins de necesitatea unor 
instrumente financiare inovatoare pentru 
a îmbunătăți oportunitățile de consolidare 
a capacităților și de colaborare în rețea;

Or. en
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Amendamentul 91
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. accentuează faptul că suplimentarea 
fondurilor trebuie să fie însoțită de o 
simplificare a procedurilor de finanțare;

28. subliniază nevoia de simplificare a 
procedurilor de finanțare;

Or. en

Amendamentul 92
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. accentuează faptul că suplimentarea
fondurilor trebuie să fie însoțită de o 
simplificare a procedurilor de finanțare;

28. subliniază faptul că utilizarea mai 
eficientă a fondurilor trebuie să fie însoțită 
de o simplificare a procedurilor de 
finanțare;

Or. en

Amendamentul 93
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. solicită Consiliului European ca, în 
îndeplinirea sarcinii sale de a oferi 
Uniunii stimulentele necesare dezvoltării, 
să țină seama de faptul că politica în 
domeniul mediului conduce la 
ecoinovare, la crearea de locuri de muncă 
și la creștere și să facă o comparație cu 
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măsurile care se adoptă pe alte continente 
cu care suntem în concurență, pentru a se 
asigura că tranziția în domeniul mediului 
nu afectează în mod semnificativ 
competitivitatea europeană și că nu se 
realizează cu prețul unei anumite 
dezindustrializări;

Or. fr


