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Amendamentul 1
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută faptul că politica industrială se 
află acum în centrul atenției politice din 
UE; subliniază că o bază industrială solidă 
este esențială pentru o Uniune bogată și de 
succes din punct de vedere economic și 
reprezintă cel mai bun remediu pentru 
recesiune;

1. salută faptul că politica industrială se 
află acum în centrul atenției politice din 
UE; subliniază că o bază industrială solidă 
este esențială pentru o Uniune bogată și de 
succes din punct de vedere economic; 
clarifică faptul că termenul „politică 
industrială” se referă în primul rând la 
industria producătoare (sectorul 
industrial) și amintește importanța 
istorică deosebită a acestuia pentru 
Europa și UE;

Or. de

Amendamentul 2
Ismail Ertug

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută faptul că politica industrială se 
află acum în centrul atenției politice din 
UE; subliniază că o bază industrială solidă 
este esențială pentru o Uniune bogată și de 
succes din punct de vedere economic și 
reprezintă cel mai bun remediu pentru 
recesiune;

1. salută faptul că politica industrială se 
află acum în centrul atenției politice din 
UE; subliniază că o economie reală solidă 
având o bază industrială puternică este 
esențială pentru o Uniune bogată și de 
succes din punct de vedere economic și 
reprezintă cea mai eficientă modalitate de 
contrabalansare a unei piețe financiare 
vulnerabile în fața crizelor și a recesiunii;

Or. de
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Amendamentul 3
Constance Le Grip, Lara Comi, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută faptul că politica industrială se 
află acum în centrul atenției politice din 
UE; subliniază că o bază industrială solidă 
este esențială pentru o Uniune bogată și de 
succes din punct de vedere economic și 
reprezintă cel mai bun remediu pentru 
recesiune;

1. salută faptul că politica industrială se 
află acum în centrul atenției politice din 
UE; subliniază că o bază industrială solidă 
este esențială pentru o Uniune bogată, 
competitivă și de succes din punct de 
vedere economic și reprezintă cel mai bun 
remediu pentru recesiune;

Or. fr

Amendamentul 4
Jorgo Chatzimarkakis

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată puternica scădere a 
producției industriale în zona periferică a 
Europei; solicită Comisiei să adopte 
măsuri menite să încurajeze o distribuire 
uniformă a producției industriale în 
Europa;

Or. de

Amendamentul 5
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. privește critic acțiunea Comisiei de 
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stabilire selectivă a șase piețe prioritare 
pentru investiții și inovație; subliniază 
mai curând importanța îmbunătățirii 
condițiilor-cadru pentru cercetare și 
dezvoltare și rolul central al 
întreprinderilor nou înființate și al IMM-
urilor ca motoare ale inovării europene;

Or. de

Amendamentul 6
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. insistă asupra importanței de a 
dezvolta aspectul durabil al economiei 
noastre în vederea îndeplinirii obiectivelor 
Strategiei UE 2020 și solicită să se acorde 
durabilității un loc central în politica 
industrială europeană. În această 
privință, trebuie, în primul rând, să fie 
promovate producțiile care respectă 
mediul, să fie sporită longevitatea 
bunurilor de consum, să fie promovată 
reciclarea, precum și îmbunătățită 
eficiența energetică a bunurilor produse 
pe piață internă. 

Or. fr

Amendamentul 7
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că, în vederea stimulării 
inovării și a sporirii competitivității 
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europene, este esențial să se consolideze 
semnificativ mijloacele privind 
„cercetarea și dezvoltarea” în Europa.

Or. fr

Amendamentul 8
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că numai o politică industrială 
proactivă și integrată, care stabilește o 
legătură între diverse sectoare de politică, 
inclusiv politica privind consumatorii și 
politica privind piața muncii, poate crea 
condiții economice favorabile pentru 
societățile din UE pentru a crește 
competitivitatea acestora;

2. consideră că numai o combinație atentă 
de politică industrială activă și reactivă, 
concretizată într-o abordare 
cuprinzătoare, care stabilește o legătură 
între diverse sectoare de politică, inclusiv 
politica privind consumatorii și politica 
privind piața muncii, poate crea condiții 
economice favorabile pentru societățile din 
UE pentru a crește competitivitatea 
acestora;

Or. de

Amendament 9
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că numai o politică industrială 
proactivă și integrată, care stabilește o 
legătură între diverse sectoare de politică, 
inclusiv politica privind consumatorii și
politica privind piața muncii, poate crea 
condiții economice favorabile pentru 
societățile din UE pentru a crește 
competitivitatea acestora;

2. consideră că numai o politică industrială 
proactivă și integrată, care stabilește o 
legătură între diverse sectoare de politică, 
inclusiv politica privind consumatorii, 
politica privind piața muncii și utilizarea 
eficientă a resurselor, poate crea condiții 
economice favorabile pentru societățile din 
UE pentru a crește competitivitatea 
acestora;
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Or. en

Amendament 10
Lara Comi, Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că numai o politică industrială 
proactivă și integrată, care stabilește o 
legătură între diverse sectoare de politică, 
inclusiv politica privind consumatorii și 
politica privind piața muncii, poate crea 
condiții economice favorabile pentru 
societățile din UE pentru a crește 
competitivitatea acestora;

2. consideră că numai o politică industrială 
proactivă și integrată, care stabilește o 
legătură între diverse sectoare de politică, 
inclusiv politica privind consumatorii și 
politica privind piața muncii, poate crea 
condiții economice favorabile pentru 
societățile din UE pentru a crește 
competitivitatea acestora și așteaptă cu 
interes să vadă foaia de parcurs pentru 
reforma pieței interne a produselor 
industriale;

Or. en

Amendamentul 11
Constance Le Grip, Lara Comi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că numai o politică industrială 
proactivă și integrată, care stabilește o 
legătură între diverse sectoare de politică, 
inclusiv politica privind consumatorii și 
politica privind piața muncii, poate crea 
condiții economice favorabile pentru 
societățile din UE pentru a crește 
competitivitatea acestora;

2. consideră că numai o politică industrială 
proactivă și integrată, bazată pe cercetare 
și inovare și o piață unificată care 
stabilește o legătură între diverse sectoare 
de politică, inclusiv politica privind 
consumatorii și politica privind piața 
muncii, poate crea condiții economice 
favorabile pentru societățile din UE pentru 
a crește competitivitatea acestora;

Or. fr
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Amendamentul 12
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. în ceea ce privește rolul unei politici 
industriale active, subliniază în special 
sprijinul orientat acordat în cazul 
schimbărilor structurale din industrie;

Or. de

Amendamentul 13
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază necesitatea de a elabora un 
concept integrat de dezvoltare economică 
în Europa, supus controlului democratic, 
care să reunească elementele existente din 
politica industrială și politica privind 
serviciile, din politica structurală și de 
coeziune, care să se dezvolte pe baza 
acestora și să le completeze în punctele 
esențiale și, astfel, care să creeze în 
primul rând dreptate socială, locuri de 
muncă bune și condiții de viață egale și 
care să stimuleze caracterul 
transformator în sensul creării unui nou 
model de conviețuire socială; 

Or. de

Amendament 14
Lara Comi, Constance Le Grip
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Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. amintește rolul pe care investițiile îl 
au în stimularea inovării și a creșterii 
economice și subliniază nevoia de a 
sprijini mai mult antreprenoriatul în ceea 
ce privește condițiile de afaceri mai bune;

Or. en

Amendamentul 15
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că, într-o perioadă de criză, 
promovarea producțiilor existente este o 
condiție fundamentală pentru o politică 
industrială; în acest scop, se desfășoară 
acțiuni importante de anticipare și de 
restructurare de întreprinderi puse în 
aplicare prin intermediul unei implicări 
ample și active a lucrătorilor;

Or. it

Amendamentul 16
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. în ceea ce privește politica industrială 
reactivă, subliniază, pe lângă eforturile 
necesare în materie de cercetare și 
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dezvoltare, și alegerea judicioasă a 
măsurilor de conservare din sectoare 
importante ale industriei producătoare, 
menită să contracareze procesele de 
externalizare a producției, observate, de 
pildă, din SUA până în Asia, precum și 
fenomenele indezirabile aferente de 
diseminare a cunoștințelor și exod al 
creierelor în state terțe;

Or. de

Amendamentul 17
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. solicită Comisiei să elaboreze 
propuneri pentru o politică europeană în 
materie de grupuri, vizând colaborarea 
dintre întreprinderile interconectate, 
furnizori, prestatori de servicii și instituții 
de cercetare. Această politică are deja 
vechime la nivel regional și național, 
până în prezent avantajele ei fiind însă 
promovate politic doar la acest nivel. 
Aceasta a contribuit și la competitivitatea 
economiilor (nu doar) la nivel european. 
Exploatarea inclusiv la nivel european a 
avantajelor acesteia în ceea ce privește 
utilizarea în comun a resurselor și a 
expertizei de către întreprinderi, angajați 
și regiuni ar constitui un instrument de 
promovare a unei dezvoltări industriale și 
comerciale mai echilibrate.

Or. de

Amendamentul 18
Sergio Gaetano Cofferati
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Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. consideră că un cadru de 
reglementare clar și stabil este un element 
fundamental pentru favorizarea creșterii 
și, în acest sens, subliniază că este 
important să îmbunătățească legislația 
europeană privind supravegherea piețelor 
în vederea garantării siguranței 
produselor și condițiilor de corectitudine 
comercială; 

Or. it

Amendamentul 19
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. subliniază că aceste măsuri trebuie 
aplicate în conformitate cu principiul 
conform căruia statul, prin planificarea 
priorităților, nu ar trebui să înlocuiască 
procesul de descoperire empirică 
(economie evolutivă) care caracterizează 
competitivitatea; 

Or. de

Amendamentul 20
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. consideră că, în acest sens, sunt 
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necesare informații referitoare la punctele 
forte naționale identificate în statele 
membre, o mai bună dezvoltare a 
sinergiilor între măsurile de sprijin 
existente deja la nivel european și 
elaborarea de noi abordări, precum și 
gestionarea în comun a unor astfel de 
procese de dezvoltare.  Pentru a nu 
impune o condiționare legată de principii 
de austeritate, ci de criterii sociale, de 
ocupare a forței de muncă și durabile, 
este necesar un alt model de guvernanță 
economică europeană, supus controlului 
democratic, precum și instituirea 
primatului politicii democratice. 

Or. de

Amendamentul 21
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 2 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. subliniază că pentru realizarea unei 
politici industriale de succes este esențială 
transpunerea legislativă a abordărilor 
corecte, precum și evitarea unor măsuri 
care denaturează concurența pe termen 
lung, în special prin influența financiară 
directă disproporționată;

Or. de

Amendamentul 22
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că piața internă are în 
continuare un potențial enorm și 
nevalorificat de stimulare a competitivității 
și a creșterii în UE și îndeamnă, prin 
urmare, Comisia și statele membre să-și 
accelereze eforturile de eliminare a 
barierelor care există în continuare, spre 
binele consumatorilor, al angajaților și al 
societăților din UE, în special al IMM-
urilor;

3. subliniază că piața internă are în 
continuare un potențial enorm și 
nevalorificat de stimulare a competitivității 
și a creșterii în UE și îndeamnă, prin 
urmare, Comisia și statele membre să-și 
accelereze eforturile de eliminare a 
barierelor care există în continuare, spre 
binele consumatorilor, al angajaților și al 
societăților din UE, în special al IMM-
urilor; subliniază, de asemenea, resursele 
limitate de care dispun IMM-urile pentru 
a se alinia la reglementările UE și a le 
pune în practică, și îndeamnă, prin 
urmare, la prudență în elaborarea de noi 
acte legislative; 

Or. de

Amendament 23
Ildikó Gáll-Pelcz

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că piața internă are în 
continuare un potențial enorm și 
nevalorificat de stimulare a competitivității 
și a creșterii în UE și îndeamnă, prin 
urmare, Comisia și statele membre să-și 
accelereze eforturile de eliminare a 
barierelor care există în continuare, spre 
binele consumatorilor, al angajaților și al 
societăților din UE, în special al IMM-
urilor;

3. subliniază că piața internă are în 
continuare un potențial enorm și 
nevalorificat de stimulare a competitivității 
și a creșterii în UE și îndeamnă, prin 
urmare, Comisia și statele membre să-și 
accelereze eforturile de eliminare a 
barierelor care există în continuare, spre 
binele consumatorilor, al angajaților și al 
societăților din UE, în special al IMM-
urilor; în plus, subliniază că trebuie create 
și îmbunătățite instrumentele de 
previzionare și finanțare (asigurări, 
garanții de plată etc.) pentru a permite 
IMM-urilor să se dezvolte la nivel 
internațional.
(Potrivit unui studiu al Comisiei, 25 % 
dintre întreprinderile mici și mijlocii 
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europene au fost implicate în activități de 
import/export în ultimii ani. În afara pieței 
interne europene numai 13 % au avut 
legături cu țări terțe și numai 7-10 % au 
făcut afaceri cu țările BRIC.)

Or. en

Amendamentul 24
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că piața internă are în 
continuare un potențial enorm și 
nevalorificat de stimulare a competitivității 
și a creșterii în UE și îndeamnă, prin 
urmare, Comisia și statele membre să-și 
accelereze eforturile de eliminare a 
barierelor care există în continuare, spre 
binele consumatorilor, al angajaților și al 
societăților din UE, în special al IMM-
urilor;

3. subliniază că piața internă are în 
continuare un potențial enorm și 
nevalorificat de stimulare a competitivității 
și a creșterii calitative în UE și îndeamnă, 
prin urmare, Comisia și statele membre să-
și accelereze eforturile de eliminare a 
barierelor care există în continuare, spre 
binele consumatorilor, al angajaților și al 
societăților din UE, în special al IMM-
urilor;

Or. de

Amendamentul 25
Constance Le Grip, Lara Comi, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că piața internă are în 
continuare un potențial enorm și 
nevalorificat de stimulare a competitivității 
și a creșterii în UE și îndeamnă, prin 
urmare, Comisia și statele membre să-și 
accelereze eforturile de eliminare a 
barierelor care există în continuare, spre 

3. subliniază că piața internă are în 
continuare un potențial enorm și 
nevalorificat de stimulare a competitivității 
și a creșterii în UE; subliniază că o 
transpunere și o punere în aplicare 
necorespunzătoare a legislațiilor privind 
piața internă împiedică întreprinderile și 
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binele consumatorilor, al angajaților și al 
societăților din UE, în special al IMM-
urilor;

consumatorii să profite pe deplin de 
avantajele acestei piețe interne; îndeamnă, 
prin urmare, Comisia și statele membre să-
și accelereze eforturile de eliminare a 
barierelor care există în continuare; și 
insistă, în acest scop, asupra importanței 
de a institui o cooperare din ce în ce mai 
strânsă între Parlamentul European și 
parlamentele naționale, spre binele 
consumatorilor, al angajaților și al 
societăților din UE, în special al IMM-
urilor;

Or. fr

Amendamentul 26
Jorgo Chatzimarkakis

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. îndeamnă Comisia să sprijine 
dezvoltarea băncilor naționale de investiții 
pentru IMM-uri și să adopte măsuri care 
să permită băncilor de investiții pentru 
IMM-uri existente să își extindă 
activitatea în alte state membre, cu 
respectarea condițiilor aplicabile în 
acestea, pentru a sprijini și în acest mod 
producția industrială;

Or. de

Amendamentul 27
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. evidențiază că procesele de producție 
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industriale se bazează tot mai mult pe 
știință și că, prin urmare, forța industriei 
depinde în mod hotărâtor de specialiști 
bine pregătiți; solicită, așadar, o 
coordonare strânsă a politicii industriale 
și a măsurilor din domeniul educației și 
formării profesionale;

Or. de

Amendament 28
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. este de părere că agravarea lipsei 
resurselor naturale nu este doar o 
problemă ce ține de durabilitate, ci și o 
problemă esențială tot mai accentuată ce 
ține de competitivitate pentru Europa și 
societățile sale; subliniază importanța 
utilizării eficiente a resurselor ca un 
principiu vital de orientare a agendei 
europene de reindustrializare; în acest 
sens, solicită:
- punerea în aplicare pe deplin și în mod 
ambițios a foii de parcurs a Comisiei către 
o Europă eficientă din punctul de vedere 
al utilizării resurselor;
- integrarea noțiunii de utilizare succesivă 
a resurselor în toate politicile relevante, 
asigurând că materiile noastre prime 
limitate sunt utilizate la potențialul lor 
maxim;
- Comisiei și statelor membre să dezvolte 
și, ulterior, să implementeze 
contabilizarea resurselor care urmează să 
fie integrată în bugetele UE și în cele 
naționale la toate capitolele (fiecare 
corespunzând unei activități), care la 
rândul lor pot fi defalcate în articole care 
la rândul lor, dacă este necesar, sunt 



AM\928401RO.doc 17/27 PE506.113v01-00

RO

împărțite în rubrici bugetare, pentru a se 
asigura o integrare eficace a 
considerentelor în materie de utilizare 
eficientă a resurselor în cadrul procesului 
de elaborare de politici;

Or. en

Amendament 29
Lara Comi

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. recunoaște importanța trasabilității 
producției pentru a pune la dispoziția 
consumatorilor instrumente care să 
contribuie la o alegere în cunoștință de 
cauză în mai mare măsură, precum și 
pentru a confirma know-how-ul 
întreprinderilor cu producție locală 
dobândit de-a lungul secolelor;

Or. en

Amendamentul 30
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că politica industrială 
trebuie să completeze elementele 
strategice decisive pentru competitivitate, 
cum ar fi crearea unei infrastructuri 
eficiente și interconectate de transporturi, 
a unei rețele digitale foarte dezvoltată și a 
unei politici energetice europene;

Or. it
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Amendamentul 31
Constance Le Grip, Lara Comi, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. îndeamnă Uniunea Europeană și 
statele membre să continue punerea în 
aplicare deplină și totală a Legii privind 
întreprinderile mici, cadru de coerență a 
dispozitivelor pentru creșterea IMM-
urilor, care nu trebuie disociat de noua 
politică industrială puternică a Uniunii 
Europene;

Or. fr

Amendamentul 32
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b consideră că un element necesar al 
unei politici industriale este stimularea și
activarea unor investiții mari în 
cercetarea pentru inovare, atât în ceea ce 
privește structurile, cât și produsele; 

Or. it

Amendamentul 33
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)
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Proiect de aviz Amendamentul

3c. consideră că creșterea industriilor 
europene se poate realiza numai prin 
intermediul unui plan de investiții însoțit 
de măsuri puternice care facilitează 
accesul la credit; 

Or. it

Amendament 34
Lara Comi

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că politica industrială ar 
trebui să se ghideze după principiul 
egalității de remunerare pentru aceeași 
muncă; consideră că aspectele legate de 
calificările profesionale și de salarii 
echitabile nu țin exclusiv de politica 
socială, ci reprezintă, totodată, condiții 
prealabile ale creșterii, inovării și 
realizării de investiții;

eliminat

Or. en

Amendamentul 35
Ismail Ertug

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că politica industrială ar 
trebui să se ghideze după principiul 
egalității de remunerare pentru aceeași 
muncă; consideră că aspectele legate de 
calificările profesionale și de salarii 

4. subliniază că politica industrială ar 
trebui să se ghideze după principiul 
egalității de remunerare pentru aceeași 
muncă, atât din perspectiva genului, cât și 
în ceea ce privește diferitele forme 
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echitabile nu țin exclusiv de politica 
socială, ci reprezintă, totodată, condiții 
prealabile ale creșterii, inovării și realizării 
de investiții;

contractuale; consideră că aspectele legate 
de calificările profesionale și de salarii 
echitabile nu țin exclusiv de politica 
socială, ci reprezintă, totodată, condiții 
prealabile ale creșterii, inovării și realizării 
de investiții;

Or. de

Amendamentul 36
Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că politica industrială ar 
trebui să se ghideze după principiul 
egalității de remunerare pentru aceeași 
muncă; consideră că aspectele legate de 
calificările profesionale și de salarii 
echitabile nu țin exclusiv de politica 
socială, ci reprezintă, totodată, condiții 
prealabile ale creșterii, inovării și 
realizării de investiții;

4. subliniază că politica industrială ar 
trebui să se ghideze după principiul 
egalității de remunerare pentru aceeași 
muncă;

Or. fr

Amendament 37
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că politica industrială ar 
trebui să se ghideze după principiul 
egalității de remunerare pentru aceeași 
muncă; consideră că aspectele legate de 
calificările profesionale și de salarii 
echitabile nu țin exclusiv de politica 
socială, ci reprezintă, totodată, condiții 

4. subliniază că politica industrială ar 
trebui să includă principiul egalității de 
remunerare pentru aceeași muncă; 
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prealabile ale creșterii, inovării și 
realizării de investiții;

Or. en

Amendament 38
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că politica industrială ar 
trebui să se ghideze după principiul 
egalității de remunerare pentru aceeași 
muncă; consideră că aspectele legate de 
calificările profesionale și de salarii 
echitabile nu țin exclusiv de politica 
socială, ci reprezintă, totodată, condiții 
prealabile ale creșterii, inovării și 
realizării de investiții;

4. subliniază că politica industrială ar 
trebui să se ghideze după principiul 
egalității de remunerare pentru aceeași 
muncă; consideră că aspectele legate de 
calificările profesionale și de salarii 
echitabile ar putea contribui la creștere, 
inovare și realizarea de investiții;

Or. en

Amendamentul 39
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că politica industrială ar 
trebui să se ghideze după principiul 
egalității de remunerare pentru aceeași 
muncă; consideră că aspectele legate de 
calificările profesionale și de salarii 
echitabile nu țin exclusiv de politica 
socială, ci reprezintă, totodată, condiții 
prealabile ale creșterii, inovării și realizării 
de investiții;

4. subliniază că politica industrială ar 
trebui să se ghideze după principiul 
egalității de remunerare pentru aceeași 
muncă desfășurată în același loc; 
consideră că aspectele legate de calificările 
profesionale și de salarii echitabile nu țin 
exclusiv de politica socială, ci reprezintă, 
totodată, condiții prealabile ale creșterii 
calitative, inovării și realizării de investiții;

Or. de
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Amendamentul 40
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că politica industrială ar 
trebui să se ghideze după principiul 
egalității de remunerare pentru aceeași 
muncă; consideră că aspectele legate de 
calificările profesionale și de salarii 
echitabile nu țin exclusiv de politica 
socială, ci reprezintă, totodată, condiții 
prealabile ale creșterii, inovării și realizării 
de investiții;

4. subliniază că politica industrială ar 
trebui să se ghideze după principiul 
egalității de remunerare pentru aceeași 
muncă; consideră că aspectele legate de 
calificările profesionale și de salarii 
echitabile nu țin exclusiv de politica 
socială, ci reprezintă, totodată, condiții 
prealabile ale creșterii, inovării și realizării 
de investiții; consideră că salariile minime 
reglementate prin lege în statele membre 
reprezintă un instrument adecvat pentru a 
stopa dumpingul salarial, pentru a 
stimula cererea internă și a promova 
creșterea economică.

Or. de

Amendamentul 41
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că politica industrială ar 
trebui să se ghideze după principiul 
egalității de remunerare pentru aceeași 
muncă; consideră că aspectele legate de 
calificările profesionale și de salarii 
echitabile nu țin exclusiv de politica 
socială, ci reprezintă, totodată, condiții 
prealabile ale creșterii, inovării și realizării 
de investiții;

4. subliniază că politica industrială ar 
trebui să se ghideze după principiul 
egalității de remunerare pentru munci 
echivalente; consideră că aspectele legate 
de calificările profesionale și de salarii 
echitabile nu țin exclusiv de politica 
socială, ci reprezintă, totodată, condiții 
prealabile ale creșterii, inovării și realizării 
de investiții;

Or. de
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Amendamentul 42
Constance Le Grip, Lara Comi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, dacă se dezvoltă în 
continuare libertatea de circulație a 
lucrătorilor, prin utilizarea unor 
instrumente precum recunoașterea 
reciprocă a calificărilor profesionale și 
formarea avansată, în special în cazul 
lucrătorilor cu un nivel scăzut de 
calificare și al lucrătorilor cu dizabilități, 
este foarte posibil să se reducă deficitul de 
lucrători calificați și să se stimuleze 
creșterea favorabilă incluziunii;

5. consideră că, dacă se dezvoltă în 
continuare libertatea de circulație a 
lucrătorilor, prin utilizarea unor 
instrumente precum recunoașterea 
reciprocă a calificărilor profesionale și 
formările pe tot parcursul vieții, în special 
în cazul lucrătorilor vulnerabili, este foarte 
posibil să se reducă deficitul de lucrători 
calificați și să se stimuleze creșterea 
favorabilă incluziunii;

Or. fr

Amendamentul 43
Jorgo Chatzimarkakis

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recunoaște că formarea profesională 
duală contribuie semnificativ la producția 
industrială calitativă din Europa și 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
continue să promoveze acest domeniu și 
să-l instituie în întreaga Europă;

Or. de

Amendamentul 44
Thomas Händel
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Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. are convingerea fermă că, în special 
în domeniul apărării și al energiei 
nucleare, există un potențial enorm de 
economisire și realocare și, prin urmare, 
îndeamnă Comisia să promoveze în 
special proiectele și cercetarea din 
domeniul apărării, precum și cercetarea și 
utilizarea energiei nucleare și să utilizeze 
aceste mijloace pentru o dezvoltare 
industrială ecologică, durabilă, socială și 
pașnică.

Or. de

Amendamentul 45
Jorgo Chatzimarkakis

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. îndeamnă statele membre să pună în 
aplicare cât mai rapid posibil Directiva 
privind combaterea întârzierii efectuării 
plăților, având în vedere că întreprinderile 
de producție sunt printre cele mai afectate 
de acest fenomen;

Or. de

Amendament 46
Lara Comi, Andreas Schwab, Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. încurajează valorificarea sporită a 
potențialului procedurii de notificare 
prevăzute de Directiva 98/34/CE și 
sugerează statelor membre să introducă 
testele de competitivitate în evaluările de 
impact realizate în etapele de elaborare ale 
proceselor legislative naționale.

6. încurajează valorificarea sporită a 
potențialului procedurii de notificare 
prevăzute de Directiva 98/34/CE și 
sugerează statelor membre să introducă 
testele de competitivitate în evaluările de 
impact realizate în etapele de elaborare ale 
proceselor legislative naționale, în cadrul 
mai extins al „testului pieței unice” 
solicitat în Rezoluția Parlamentului 
European din 7 februarie 2013 conținând 
recomandări adresate Comisiei privind 
guvernanța pieței unice;

Or. en

Amendament 47
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază importanța comunicării cu 
cetățenii europeni în ceea ce privește 
rolul-cheie al politicii industriale pentru a 
încuraja creșterea economică în Europa.

Or. en

Amendamentul 48
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. salută intenția Comisiei, justificată de 
actualele diferențe dintre statele membre 
în ceea ce privește metodologia și criteriile 
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de stabilire a prețurilor și compensațiilor 
pentru medicamente, de a elabora o 
strategie politică amplă, menită să 
consolideze creșterea, competitivitatea și 
inovarea în domeniul industriei 
farmaceutice; subliniază că este vorba 
despre un sector important pentru 
industria europeană;

Or. de

Amendamentul 49
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. sprijină o coordonare mai strânsă a 
fiscalității întreprinderilor din UE prin 
introducerea unor baze de impozitare 
unitare și a unor coridoare fiscale;

Or. de

Amendamentul 50
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că o politică industrială 
puternică trebuie să fie însoțită de o 
poziționare optimă pe piață a produselor 
noastre și că, în această privință, este 
important să se pună accentul pe calitatea 
lor. Subliniază, de asemenea, importanța 
de a perpetua, de a valorifica și de a 
dezvolta know-how-ul artizanal în 
Europa.
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Or. fr

Amendamentul 51
Constance Le Grip, Lara Comi, Robert Rochefort, Małgorzata Handzlik

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

6a. subliniază contribuția întreprinderilor 
din sectorul produselor de lux la 
creșterea, la ocuparea forței de muncă și 
la competitivitatea Uniunii Europene, 
având în vedere că acest sector reprezintă 
3 % din PIB, cu o cifră de afaceri anuală 
de peste 400 de miliarde de euro și 
aproape 1,5 milioane de locuri de muncă 
directe și indirecte în Europa, astfel cum 
se prevede în documentul de lucru al 
Comisiei Europene privind 
competitivitatea industriilor europene ale 
produselor de lux publicat la 
26 septembrie 2012;

Or. fr


