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Amendamentul 1
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție 
Titlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

referitor la reindustrializarea Europei în 
vederea promovării competitivității și a 
durabilității

referitor la promovarea competitivității în 
vederea sprijinirii unei industrii durabile

Or. fr

Amendamentul 2
Gaston Franco

Propunere de rezoluție 
Referirea 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Propunerea Comisiei 
din 29 noiembrie 2012 privind un 
Program general de acțiune pentru mediu 
al UE până în 2020 „O viață bună, în 
limitele planetei noastre”,

Or. fr

Amendamentul 3
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 13 iulie 2012 intitulată „Strategie 
pentru competitivitatea durabilă a 
sectorului construcțiilor și a 
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întreprinderilor sale” (COM(2012/0433);

Or. en

Amendamentul 4
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere documentul de lucru al 
serviciilor Comisiei din 26 septembrie 
2011 intitulat „Competitivitatea sectoarelor 
europene ale produselor de lux”
(SWD(2013)0286),

– având în vedere documentul de lucru al 
serviciilor Comisiei din 26 septembrie 
2012 intitulat „Competitivitatea sectoarelor 
europene ale produselor de lux”
(SWD(2012)0286),

Or. en

Amendamentul 5
Henri Weber

Propunere de rezoluție 
Referirea 18

Propunere de rezoluție Amendamentul

– având în vedere documentul de lucru al 
serviciilor Comisiei din 
26 septembrie 2011 intitulat 
„Competitivitatea sectoarelor europene ale 
produselor de lux” (SWD(2013)0286),

– având în vedere documentul de lucru al 
serviciilor Comisiei din 
26 septembrie 2012 intitulat 
„Competitivitatea sectoarelor europene ale 
produselor de lux” (SWD(2012)0286),

Or. fr

Amendamentul 6
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Referirea 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere documentul de lucru al 
serviciilor Comisiei din 26 septembrie 
2011 intitulat „Competitivitatea sectoarelor 
europene ale produselor de lux”
(SWD(2013)0286),

– având în vedere documentul de lucru al 
serviciilor Comisiei din 26 septembrie 
2012 intitulat „Competitivitatea sectoarelor 
europene ale produselor de lux”
(SWD(2013)0286),

Or. en

Amendamentul 7
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Referirea 21 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere acțiunile subsecvente 
ale Comisiei în urma consultării „TOP 
10” a IMM-urilor cu privire la 
reglementările UE (COM(2013)446 final),

Or. en

Amendamentul 8
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 23 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere avizul Comitetului 
Economic și Social European din 
17 aprilie 2013, intitulat „Competitivitatea 
sustenabilă a sectorului construcțiilor” 
(CCMI/107),

Or. en
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Amendamentul 9
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 23 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere avizul Comitetului 
Economic și Social European din 6 iunie 
2013, intitulat „Implicarea și participarea 
lucrătorilor – pilonul de bază al unui bun 
management al întreprinderilor și al unor 
căi echilibrate de ieșire din criză” (2013/C 
161/06),

Or. en

Amendamentul 10
Franck Proust, Tokia Saïfi, Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție 
Referirea 28 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
25 noiembrie 2010 referitoare la 
drepturile omului și standardele sociale și 
de mediu în acordurile comerciale 
internaționale1,

Or. fr

Amendamentul 11
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0434.
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Propunere de rezoluție
Referirea 29 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 2 iulie 
2013 referitoare la contribuția 
cooperativelor pentru depășirea crizei1,

Or. en

Amendamentul 12
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Referirea 40 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
14 martie 2013 referitoare la Perspectiva 
energetică 2050, un viitor cu energie2,

Or. en

Amendamentul 13
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Referirea 40 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 21 
noiembrie 2012 referitoare la aspecte 
industriale, energetice și de altă natură 
legate de gazele de șist și de uleiul de șist3,

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2013)0301.
2 Texte adoptate, P7_TA(2013)0088.
3 Texte adoptate, P7_TA(2013)0444.
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Or. en

Amendamentul 14
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Referirea 40 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
21 noiembrie 2012 referitoare la impactul 
asupra mediului al activităților de 
extracție a gazelor de șist și a uleiului de 
șist1,

Or. en

Amendamentul 15
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție
Considerentul A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât politica industrială are o 
dimensiune socială puternică ce atinge 
toate nivelurile societății;

Or. es

Amendamentul 16
Franck Proust

Propunere de rezoluție 
Considerentul A (nou)

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2013)0443.
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât industria europeană 
traversează o criză fără precedent și 
întrucât ea are, de asemenea, numeroase 
deficiențe care îi afectează 
competitivitatea;

Or. fr

Amendamentul 17
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Considerentul A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât costurile la energie pentru 
industrie și diferențele de creștere a 
prețului la energie în Europa și în alte 
țări industrializate (în special Statele 
Unite) vor juca un rol tot mai mare dacă 
tendințele actuale nu sunt abordate în 
mod adecvat;

Or. en

Amendamentul 18
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Considerentul B (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât creșterea preconizată a 
cheltuielilor pentru C-D se poate produce 
doar dacă întreprinderile private pot aloca 
fonduri suficiente care nu sunt cheltuite 
în alt mod pe costuri inutile în baza unei 
legislații împovărătoare;
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Or. en

Amendamentul 19
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție
Considerentul B (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât crearea unor condiții generale 
mai bune pentru politica industrială 
europeană cuprinde construcția și 
funcționarea adecvată a pieței interne a 
UE în cadrul unei economii de piață 
sociale;

Or. es

Amendamentul 20
Franck Proust

Propunere de rezoluție 
Considerentul B (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât statele membre ar trebui să se 
inspire din metodele de restructurare 
industriale care au avut succes în Europa 
și în alte țări din lume;

Or. fr

Amendamentul 21
Konrad Szymański

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

C. întrucât Comisia a arătat că industriile 
UE pot redeveni atractive ca urmare a 
unei scăderi preconizate a diferențelor 
salariale globale;

Or. en

Amendamentul 22
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție
Considerentul C (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât este necesar să se asigure 
coerența politicilor UE privind energia, 
climatul, mediul, industria și comerțul, în 
vederea garantării unui echilibru între 
obiectivele politicii privind protecția 
mediului și a climatului și cele ale 
strategiei RISE;

Or. es

Amendamentul 23
Franck Proust

Propunere de rezoluție 
Considerentul C (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât cifrele prezentate de Comisia 
Europeană sunt ambițioase însă 
condiționale, având în vedere că sunt 
legate de numeroși factori care nu sunt 
încă bine identificați;

Or. fr
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Amendamentul 24
Franck Proust

Propunere de rezoluție 
Considerentul D (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât prima prioritate a Europei 
trebuie să fie protejarea instrumentului de 
producție și a know-how-lui, permițând 
industriei să își recâștige rapid 
competitivitatea la nivel mondial;

Or. fr

Amendamentul 25
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât UE are nevoie de o strategie 
care să combată criza economică și 
financiară și să lanseze o nouă dinamică 
economică;

Or. en

Amendamentul 26
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul B (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât industria Europei joacă un rol 
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esențial și este o parte importantă a 
soluției la această criză;

Or. en

Amendamentul 27
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul C (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât concurenții industriali ai 
Europei au dezvoltat, de mulți ani, 
strategii industriale robuste;

Or. en

Amendamentul 28
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul D (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Comisia urmează să fie 
felicitată pentru lansarea unei politici 
industriale prin comunicarea sa care 
vizează organizarea unui reviriment 
industrial;

Or. en

Amendamentul 29
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
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Considerentul E (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât viitorul comun al Europei ca 
poziție industrială depinde de o ofensivă a 
modernizării care să consolideze centrele 
de inovare și care să elimine deficitele de 
dezvoltare din regiunile cu potențial 
industrial și structural scăzut;

Or. en

Amendamentul 30
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul F (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât politica industrială europeană 
trebuie să găsească combinația optimă de 
politici pentru a îmbunătăți condițiile de 
aplicare a cadrului, ținând seama de 
diferitele realități și circumstanțe 
economice și sociale naționale și 
regionale (inclusiv transfrontaliere); 
politica industrială trebuie integrată într-
o piață în care guvernul stabilește cadrul 
de reglementare, dar care nu intervine 
direct pentru a alege câștigătorii;

Or. en

Amendamentul 31
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

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

G. întrucât disponibilitatea redusă a 
investițiilor cu limite de credit împiedică 
inovarea, precum și adoptarea de 
tehnologii eficiente noi; prin urmare, o 
politică industrială în Europa necesită o 
arhitectură financiară robustă care să 
promoveze investițiile;

Or. en

Amendamentul 32
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul H (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât condițiile de finanțare în 
Europa sudică sunt mai stricte, 
necesitând soluții de finanțare adaptate;

Or. en

Amendamentul 33
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul I (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât UE necesită o abordare bazată 
pe o politică industrială, care să combine 
competitivitatea, durabilitatea și munca 
decentă, pentru a răspunde provocărilor 
majore ale societății;

Or. en



PE516.804v01-00 16/91 AM\1000727RO.doc

RO

Amendamentul 34
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul J (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât productivitatea muncii s-a 
dezvoltat mult mai rapid în ultimele 
decenii decât productivitatea resurselor, 
estimările arătând că forța de muncă 
reprezintă mai puțin de 20 % din valoarea 
unui produs, iar resursele reprezintă 40 % 
din aceasta;

Or. en

Amendamentul 35
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul K (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât, în fața provocărilor globale, 
dacă industria europeană intenționează 
să își mențină competitivitatea în viitor, 
este esențial ca eficiența energetică și 
utilizarea eficientă a resurselor să stea la 
baza reînnoirii industriale europene;

Or. en

Amendamentul 36
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
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Considerentul L (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât Uniunea Europeană necesită o 
strategie industrială ambițioasă, 
ecoeficientă și durabilă pentru a restabili 
capacitatea de producție și a genera locuri 
de muncă înalt calificate și bine plătite;

Or. en

Amendamentul 37
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul M (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât numai eficiența energetică și 
sectoarele surselor regenerabile de 
energie ar putea crea 5 milioane de locuri 
de muncă până în 2020;

Or. en

Amendamentul 38
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul N (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât Uniunea Europeană posedă și 
o imensă capacitate de inovare, șase state 
membre ale UE situându-se printre 
primele 10 dintre cele mai inovatoare 50 
de țări din lume;

Or. en
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Amendamentul 39
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul O (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât politica industrială este o 
chestiune transversală și, prin urmare, 
Comisia trebuie să își integreze în mod 
clar politica industrială în Strategia 
Europa 2020, în elaborarea Foii de 
parcurs pentru o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon până în 2050, 
în inițiativele industriale cuprinse în 
Planul SET și în viziunea pentru 2050 a 
Foii de parcurs către o Europă eficientă 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 40
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul P (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât o politică industrială 
europeană necesită mână de lucru 
puternică, în timp ce, în medie, doar 7 % 
din mâna de lucru slab calificată a 
beneficiat de formare;

Or. en
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Amendamentul 41
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O strategie de „Renaștere a industriei
pentru o Europă durabilă” (RISE): 
principii, obiective și guvernanță

Măsuri de reindustrializare a Europei
pentru promovarea competitivității și a 
sustenabilității

Or. sl

Amendamentul 42
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție 
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O strategie de „Renaștere a industriei 
pentru o Europă durabilă” (RISE):
principii, obiective și guvernanță

O strategie în favoarea unei industrii 
durabile în Europa: principii, obiective și
guvernanță

Or. fr

Amendamentul 43
Konrad Szymański, Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O strategie de „Renaștere a industriei 
pentru o Europă durabilă” (RISE): 
principii, obiective și guvernanță

O strategie de „Renaștere a industriei 
pentru o Europă puternică” (RISE): 
principii, obiective, coordonare și 
guvernanță

Or. en
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Amendamentul 44
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută accentul pus de Comisie pe 
politica industrială (PI);

1. salută accentul pus de Comisie pe 
politica industrială (PI), dat fiind faptul că 
acest accent este esențial pentru 
dezvoltarea și competitivitatea economică;
subliniază faptul că în acest mod 
problema șomajului în Europa poate fi 
soluționată și prosperitatea și creșterea 
economică pot fi asigurate pe termen lung 
și în mod durabil; mai mult, atrage 
atenția asupra importanței centrale a 
industriei de prelucrare pentru o creștere 
economică și ocupare a forței de muncă 
de durată în Uniunea Europeană și 
subliniază interdependența dintre 
întreprinderile principale și IMM-uri;

Or. de

Amendamentul 45
Konrad Szymański, Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută accentul pus de Comisie pe 
politica industrială (PI);

1. salută accentul pus de Comisie pe 
politica industrială (PI); subliniază cu tărie 
că orice politică industrială a UE trebuie 
să abordeze punctele slabe comparative 
ale economiei sale, care au în mod 
predominant prețuri foarte ridicate la 
energie și supraîncarcă întreprinderile, în
special IMM-urile;

Or. en
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Amendamentul 46
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută accentul pus de Comisie pe 
politica industrială (PI);

1. salută accentul pus de Comisie pe 
politica industrială (PI) și susține cu tărie 
obiectivul de creștere la 20 % a cotei de 
producție a industriei până în 2020;

Or. en

Amendamentul 47
Robert Goebbels

Propunere de rezoluție 
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută accentul pus de Comisie pe 
politica industrială (PI);

1. salută accentul pus, în sfârșit, de 
Comisie pe politica industrială (PI);

Or. fr

Amendamentul 48
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. invită Comisia să studieze efectele de 
multiplicare ale unităților principale de 
competență cu referire la rețelele lor de 
producție, de creare a unei valori 
adăugate și de ocupare a forței de muncă 
în economie în ansamblul său; consideră 
că unitățile principale de competență nu 
sunt neapărat definite de dimensiunea lor, 
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ci îndeplinesc o serie de criterii, precum 
accentul internațional, o anumită cotă 
minimă a pieței locale și globale, C-D 
intensive și cooperarea cu o rețea largă de 
întreprinderi; consideră că un astfel de 
studiu ar putea atrage atenția înainte de 
toate asupra interdependenței 
întreprinderilor industriale și a IMM-
urilor, infirmând astfel anumite 
stereotipuri în ceea ce privește baza 
industrială de prelucrare;

Or. de

Amendamentul 49
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că industria are încă o 
importanță majoră pentru ocuparea forței 
de muncă în UE; observă că aproape 
75 % din exporturile europene constau în 
produse industriale; subliniază că 
industria creează fiecare al patrulea loc 
de muncă, asigură loc de muncă pentru 
aproximativ 34 de milioane de persoane și 
este responsabilă de 80 % din cheltuielile 
în domeniul cercetării și al dezvoltării și, 
în plus, fiecare loc de muncă creează 
aproximativ două locuri de muncă 
suplimentare în sectoarele asociate ale 
bunurilor și serviciilor;

Or. de

Amendamentul 50
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)



AM\1000727RO.doc 23/91 PE516.804v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că industria este 
responsabilă de crearea de valoare 
adăugată care se produce în economia 
europeană și că aceasta generează o 
tratare corectă a ocupării forței de muncă 
în sectorul producției și al serviciilor;  
subliniază, în acest context, importanța 
majoră a industriei pentru modelul nostru 
economic;

Or. nl

Amendamentul 51
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. regretă absența din propunerea 
Comisiei a unor măsuri împotriva 
dumpingului salarial și a dumpingului 
social și în legătură cu participarea și 
restructurarea angajaților;

Or. de

Amendamentul 52
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție 
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. salută interesul Comisiei pentru 
producători, în special cei industriali, și 
nu numai pentru consumatori;

Or. fr
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Amendamentul 53
Zbigniew Ziobro

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că forța industrială 
viitoare a Europei se bazează pe o 
strategie de renaștere a industriei pentru o 
Europă durabilă (RISE), care să continue 
inovarea tehnologică, economică și 
socială către o a treia revoluție 
industrială, inclusiv printr-o „ofensivă” 
de modernizare caracterizată prin emisii 
scăzute de dioxid de carbon; susține 
faptul că RISE va crea piețe noi, modele 
de faceri noi și un antreprenoriat creativ, 
noi locuri de muncă și o muncă decentă, 
producând o reînnoire industrială 
caracterizată prin dinamism, încredere și 
competitivitate economică; consideră că 
eficiența energetică și utilizarea eficientă 
a resurselor sunt pilonii-cheie ai acestei 
strategii;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 54
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție 
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că forța industrială 
viitoare a Europei se bazează pe o strategie 
de renaștere a industriei pentru o Europă 
durabilă (RISE), care să continue
inovarea tehnologică, economică și socială 
către o a treia revoluție industrială, inclusiv

2. subliniază faptul că forța industrială a
Uniunii Europene se bazează pe o 
strategie care continuă inovarea 
tehnologică, financiară, economică, de 
mediu și socială către o a treia revoluție 
industrială; susține faptul că această 
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printr-o „ofensivă” de modernizare 
caracterizată prin emisii scăzute de dioxid 
de carbon; susține faptul că RISE va crea 
piețe noi, modele de faceri noi și un 
antreprenoriat creativ, noi locuri de muncă 
și o muncă decentă, producând o reînnoire 
industrială caracterizată prin dinamism, 
încredere și competitivitate economică; 
consideră că eficiența energetică și 
utilizarea eficientă a resurselor sunt pilonii-
cheie ai acestei strategii;

strategie va crea piețe noi, modele de 
afaceri noi și antreprenoriate creative, noi 
locuri de muncă și o muncă decentă, 
producând o reînnoire industrială 
caracterizată prin dinamism, încredere și 
competitivitate economică; consideră că 
eficiența energetică și utilizarea eficientă a 
resurselor sunt pilonii-cheie ai acestei 
strategii;

Or. fr

Amendamentul 55
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că forța industrială 
viitoare a Europei se bazează pe o strategie 
de renaștere a industriei pentru o Europă 
durabilă (RISE), care să continue inovarea 
tehnologică, economică și socială către o a 
treia revoluție industrială, inclusiv printr-
o „ofensivă” de modernizare caracterizată 
prin emisii scăzute de dioxid de carbon;
susține faptul că RISE va crea piețe noi, 
modele de faceri noi și un antreprenoriat 
creativ, noi locuri de muncă și o muncă 
decentă, producând o reînnoire industrială 
caracterizată prin dinamism, încredere și 
competitivitate economică; consideră că 
eficiența energetică și utilizarea eficientă a 
resurselor sunt pilonii-cheie ai acestei 
strategii;

2. subliniază faptul că forța industrială 
viitoare a Europei se bazează pe o strategie 
de renaștere a industriei pentru o Europă 
durabilă (RISE), care să continue inovarea 
tehnologică, economică și socială cu 
scopul de a consolida industria în 
ansamblul său; susține faptul că RISE va 
crea piețe noi, modele de afaceri noi și
antreprenoriate creative, noi locuri de 
muncă și o muncă decentă, producând o 
reînnoire industrială caracterizată prin 
dinamism, încredere și competitivitate 
economică; consideră că cercetarea și 
dezvoltarea, educația, piețele deschise 
pentru bunuri, servicii și materii prime, o 
piață internă integrată cu regulamente 
mai puțin severe, piețe de capital 
funcționale, o infrastructură modernă și
eficiența energetică și utilizarea eficientă a 
resurselor sunt pilonii-cheie ai acestei 
strategii;

Or. de
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Amendamentul 56
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că forța industrială 
viitoare a Europei se bazează pe o strategie 
de renaștere a industriei pentru o Europă 
durabilă (RISE), care să continue inovarea 
tehnologică, economică și socială către o a 
treia revoluție industrială, inclusiv printr-o
„ofensivă” de modernizare caracterizată 
prin emisii scăzute de dioxid de carbon;
susține faptul că RISE va crea piețe noi, 
modele de faceri noi și un antreprenoriat 
creativ, noi locuri de muncă și o muncă 
decentă, producând o reînnoire 
industrială caracterizată prin dinamism, 
încredere și competitivitate economică;
consideră că eficiența energetică și 
utilizarea eficientă a resurselor sunt 
pilonii-cheie ai acestei strategii;

2. subliniază faptul că rolul și importanța
industrială viitoare a Europei se bazează pe 
o strategie de renaștere a industriei pentru o 
Europă durabilă (RISE), care să continue 
inovarea tehnologică, economică și socială 
către reindustrializare, inclusiv printr-o
„ofensivă” de modernizare care vizează 
eficiența; susține faptul că strategia RISE
corectă va conține o politică vamală 
sustenabilă și va crea piețe noi pentru 
produse și servicii noi și inovatoare, 
modele de afaceri noi și întreprinderi 
creative, noi locuri de muncă și o muncă 
decentă; consideră că eficiența energetică 
și utilizarea eficientă a resurselor și 
organizarea efectivă a muncii constituie 
pilonii cei mai importanți ai strategiei 
privind competitivitatea;

Or. pl

Amendamentul 57
Franck Proust

Propunere de rezoluție 
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că forța industrială 
viitoare a Europei se bazează pe o strategie 
de renaștere a industriei pentru o Europă 
durabilă (RISE), care să continue inovarea 
tehnologică, economică și socială către o a 
treia revoluție industrială, inclusiv printr-o 
„ofensivă” de modernizare caracterizată 

2. subliniază faptul că forța industrială 
viitoare a Europei se bazează pe o strategie 
de renaștere a industriei pentru o Europă 
durabilă (RISE), care să continue inovarea 
tehnologică, economică și socială către o a 
treia revoluție industrială, inclusiv printr-o 
„ofensivă” de modernizare; susține faptul 



AM\1000727RO.doc 27/91 PE516.804v01-00

RO

prin emisii scăzute de dioxid de carbon; 
susține faptul că RISE va crea piețe noi, 
modele de faceri noi și un antreprenoriat 
creativ, noi locuri de muncă și o muncă 
decentă, producând o reînnoire industrială 
caracterizată prin dinamism, încredere și 
competitivitate economică; consideră că 
eficiența energetică și utilizarea eficientă a 
resurselor sunt pilonii-cheie ai acestei 
strategii;

că RISE va putea crea piețe noi, modele de 
afaceri noi și antreprenoriate creative, noi 
locuri de muncă și o muncă decentă, 
producând o reînnoire industrială 
caracterizată prin dinamism, încredere și 
competitivitate economică; consideră că 
prima prioritate constă în protejarea 
instrumentului de producție și al know-
how-ului și că eficiența energetică și 
utilizarea eficientă a resurselor sunt pilonii-
cheie ai acestei strategii;

Or. fr

Amendamentul 58
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că forța industrială 
viitoare a Europei se bazează pe o strategie 
de renaștere a industriei pentru o Europă 
durabilă (RISE), care să continue inovarea 
tehnologică, economică și socială către o a 
treia revoluție industrială, inclusiv printr-o
„ofensivă” de modernizare caracterizată 
prin emisii scăzute de dioxid de carbon;
susține faptul că RISE va crea piețe noi, 
modele de faceri noi și un antreprenoriat 
creativ, noi locuri de muncă și o muncă 
decentă, producând o reînnoire industrială 
caracterizată prin dinamism, încredere și 
competitivitate economică; consideră că 
eficiența energetică și utilizarea eficientă a 
resurselor sunt pilonii-cheie ai acestei 
strategii;

2. subliniază faptul că forța industrială 
viitoare a Europei se bazează pe o strategie 
de renaștere a industriei pentru o Europă 
durabilă (RISE), care să continue inovarea 
tehnologică, economică și socială către o a 
treia revoluție industrială, inclusiv printr-o
„ofensivă” de modernizare caracterizată 
prin emisii scăzute de dioxid de carbon;
susține faptul că RISE și păstrarea 
sectoarelor industriale tradiționale va crea 
piețe noi, modele de afaceri noi și 
antreprenoriate creative, noi locuri de 
muncă și o muncă decentă, producând o 
reînnoire industrială caracterizată prin 
dinamism, încredere și competitivitate 
economică; consideră că disponibilitatea 
energiei și a materiilor prime la prețuri 
competitive și eficiența energetică și 
utilizarea eficientă a resurselor sunt pilonii-
cheie ai acestei strategii;

Or. de
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Amendamentul 59
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că forța industrială 
viitoare a Europei se bazează pe o strategie 
de renaștere a industriei pentru o Europă
durabilă (RISE), care să continue inovarea 
tehnologică, economică și socială către o a 
treia revoluție industrială, inclusiv printr-
o „ofensivă” de modernizare caracterizată 
prin emisii scăzute de dioxid de carbon;
susține faptul că RISE va crea piețe noi, 
modele de faceri noi și un antreprenoriat 
creativ, noi locuri de muncă și o muncă 
decentă, producând o reînnoire industrială 
caracterizată prin dinamism, încredere și 
competitivitate economică; consideră că 
eficiența energetică și utilizarea eficientă a 
resurselor sunt pilonii-cheie ai acestei 
strategii;

2. subliniază faptul că forța industrială 
viitoare a Europei se bazează pe o strategie 
de renaștere a industriei pentru o Europă
puternică (RISE), care să continue 
inovarea tehnologică și a întreprinderilor, 
inclusiv o modernizare caracterizată prin 
emisii scăzute de dioxid de carbon și un 
răspuns la provocările sociale în creștere;
speră cu tărie că RISE va crea piețe noi, 
modele de afaceri noi și antreprenoriate 
creative, noi locuri de muncă și o muncă 
decentă, producând o reînnoire industrială 
caracterizată prin dinamism, încredere și 
competitivitate economică; consideră că 
eficiența energetică și utilizarea eficientă a 
resurselor sunt pilonii-cheie ai acestei 
strategii;

Or. en

Amendamentul 60
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că forța industrială 
viitoare a Europei se bazează pe o strategie 
de renaștere a industriei pentru o Europă 
durabilă (RISE), care să continue inovarea 
tehnologică, economică și socială către o a 
treia revoluție industrială, inclusiv printr-o
„ofensivă” de modernizare caracterizată 
prin emisii scăzute de dioxid de carbon;
susține faptul că RISE va crea piețe noi, 
modele de faceri noi și un antreprenoriat 

2. subliniază faptul că forța industrială 
viitoare a Europei se bazează pe măsuri de 
reindustrializare a Europei pentru 
promovarea competitivității și a 
sustenabilității, care să continue inovarea 
tehnologică, economică și socială către o a 
treia revoluție industrială, inclusiv printr-o
„ofensivă” de modernizare caracterizată 
prin emisii scăzute de dioxid de carbon;
susține faptul că RISE va crea piețe noi, 
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creativ, noi locuri de muncă și o muncă 
decentă, producând o reînnoire industrială 
caracterizată prin dinamism, încredere și 
competitivitate economică; consideră că 
eficiența energetică și utilizarea eficientă a 
resurselor sunt pilonii-cheie ai acestei 
strategii;

modele de afaceri noi și antreprenoriate 
creative, noi locuri de muncă și o muncă 
decentă, producând o reînnoire industrială 
caracterizată prin dinamism, încredere și 
competitivitate economică; consideră că 
eficiența energetică și utilizarea eficientă a 
resurselor sunt pilonii-cheie ai acestei 
strategii;

Or. sl

Amendamentul 61
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că forța industrială 
viitoare a Europei se bazează pe o strategie 
de renaștere a industriei pentru o Europă 
durabilă (RISE), care să continue inovarea 
tehnologică, economică și socială către o a 
treia revoluție industrială, inclusiv printr-o 
„ofensivă” de modernizare caracterizată 
prin emisii scăzute de dioxid de carbon;
susține faptul că RISE va crea piețe noi, 
modele de faceri noi și un antreprenoriat 
creativ, noi locuri de muncă și o muncă 
decentă, producând o reînnoire industrială 
caracterizată prin dinamism, încredere și 
competitivitate economică; consideră că 
eficiența energetică și utilizarea eficientă a 
resurselor sunt pilonii-cheie ai acestei 
strategii;

2. subliniază faptul că forța industrială 
viitoare a Europei se bazează pe o strategie 
de renaștere a industriei pentru o Europă 
durabilă (RISE), care să continue inovarea 
tehnologică, economică și socială către o a 
treia revoluție industrială; susține faptul că 
RISE va crea piețe noi, modele de afaceri
noi și antreprenoriate creative, noi locuri 
de muncă și o muncă decentă, producând o 
reînnoire industrială caracterizată prin 
dinamism, încredere și competitivitate 
economică; consideră că eficiența 
energetică și utilizarea eficientă a 
resurselor sunt pilonii-cheie ai acestei 
strategii;

Or. de

Amendamentul 62
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că forța industrială 
viitoare a Europei se bazează pe o strategie 
de renaștere a industriei pentru o Europă 
durabilă (RISE), care să continue inovarea 
tehnologică, economică și socială către o a 
treia revoluție industrială, inclusiv printr-o
„ofensivă” de modernizare caracterizată 
prin emisii scăzute de dioxid de carbon;
susține faptul că RISE va crea piețe noi, 
modele de faceri noi și un antreprenoriat 
creativ, noi locuri de muncă și o muncă 
decentă, producând o reînnoire industrială 
caracterizată prin dinamism, încredere și 
competitivitate economică; consideră că 
eficiența energetică și utilizarea eficientă a 
resurselor sunt pilonii-cheie ai acestei 
strategii;

2. subliniază faptul că forța industrială 
viitoare a Europei se bazează pe o strategie 
de renaștere a industriei pentru o Europă 
durabilă (RISE), care să continue inovarea 
tehnologică, economică și socială către o a 
treia revoluție industrială, inclusiv printr-o
„ofensivă” de modernizare caracterizată 
prin emisii scăzute de dioxid de carbon;
susține faptul că RISE va crea piețe noi, 
modele de afaceri noi și antreprenoriate 
creative, noi locuri de muncă și o muncă 
decentă, producând o reînnoire industrială 
caracterizată prin dinamism, încredere și 
competitivitate economică; consideră că 
eficiența energetică și utilizarea eficientă a 
resurselor sunt pilonii-cheie ai acestei 
strategii; remarcă faptul că o 
infrastructură fiabilă orientată spre viitor 
pentru transportul, producția și distribuția 
de energie, precum și telecomunicațiile, 
au, de asemenea, o importanță majoră;

Or. en

Amendamentul 63
Gaston Franco

Propunere de rezoluție 
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că forța industrială 
viitoare a Europei se bazează pe o strategie 
de renaștere a industriei pentru o Europă 
durabilă (RISE), care să continue inovarea 
tehnologică, economică și socială către o a 
treia revoluție industrială, inclusiv printr-o 
„ofensivă” de modernizare caracterizată 
prin emisii scăzute de dioxid de carbon; 
susține faptul că RISE va crea piețe noi, 

2. subliniază faptul că forța industrială 
viitoare a Europei se bazează pe o strategie 
de renaștere a industriei pentru o Europă 
durabilă (RISE), care să continue inovarea 
tehnologică, economică și socială către o a 
treia revoluție industrială, inclusiv printr-o 
„ofensivă” de modernizare caracterizată 
prin emisii scăzute de dioxid de carbon; 
susține faptul că RISE va crea piețe noi, 
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modele de faceri noi și un antreprenoriat 
creativ, noi locuri de muncă și o muncă 
decentă, producând o reînnoire industrială 
caracterizată prin dinamism, încredere și 
competitivitate economică; consideră că 
eficiența energetică și utilizarea eficientă a 
resurselor sunt pilonii-cheie ai acestei 
strategii;

modele de afaceri noi și antreprenoriate 
creative, noi locuri de muncă și o muncă 
decentă, producând o reînnoire industrială 
caracterizată prin dinamism, încredere și 
competitivitate economică; consideră că 
gestionarea energiei și utilizarea eficientă 
a resurselor naturale, umane și financiare
sunt pilonii-cheie ai acestei strategii;

Or. fr

Amendamentul 64
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că forța industrială 
viitoare a Europei se bazează pe o strategie 
de renaștere a industriei pentru o Europă 
durabilă (RISE), care să continue inovarea 
tehnologică, economică și socială către o a 
treia revoluție industrială, inclusiv printr-o
„ofensivă” de modernizare caracterizată 
prin emisii scăzute de dioxid de carbon;
susține faptul că RISE va crea piețe noi, 
modele de faceri noi și un antreprenoriat 
creativ, noi locuri de muncă și o muncă 
decentă, producând o reînnoire industrială 
caracterizată prin dinamism, încredere și 
competitivitate economică; consideră că 
eficiența energetică și utilizarea eficientă a 
resurselor sunt pilonii-cheie ai acestei 
strategii;

2. subliniază faptul că forța industrială 
viitoare a Europei se bazează pe o strategie 
de renaștere a industriei pentru o Europă 
durabilă (RISE), care să continue inovarea 
tehnologică, economică și socială către o a 
treia revoluție industrială, inclusiv printr-o
„ofensivă” de modernizare caracterizată 
prin emisii scăzute de dioxid de carbon;
susține faptul că RISE va crea piețe noi, 
modele de afaceri noi și antreprenoriate 
creative, noi locuri de muncă și o muncă 
decentă, producând o reînnoire industrială 
caracterizată prin dinamism, încredere și 
competitivitate economică; consideră că
inovarea și eficiența energetică și utilizarea 
eficientă a resurselor sunt pilonii-cheie ai 
acestei strategii;

Or. es

Amendamentul 65
Robert Goebbels

Propunere de rezoluție 
Punctul 2 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. constată că cota de participare a 
industriei europene la PIB-ul european 
comun a scăzut în 15 ani de la 20, la 
15 %;

Or. fr

Amendamentul 66
Robert Goebbels

Propunere de rezoluție 
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. constată că siderurgia europeană 
funcționează la 50 % din capacitatea sa și 
că producția europeană de oțel a scăzut 
cu 25 % din 2008;

Or. fr

Amendamentul 67
Robert Goebbels

Propunere de rezoluție 
Punctul 2 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. constată că sectorul european al 
autovehiculelor, care în 2007 producea 
16 milioane de automobile, nu va reuși să 
producă 12 milioane de automobile în 
2013;

Or. fr
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Amendamentul 68
Robert Goebbels

Propunere de rezoluție
Punctul 2 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2d. consideră că, încă de la începutul 
crizei, aproximativ 5 5000 de întreprinderi 
industriale europene au fost 
„restructurate”, aproximativ 2,7 milioane 
de locuri de muncă fiind desființate;

Or. fr

Amendamentul 69
Robert Goebbels

Propunere de rezoluție 
Punctul 2 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2e. constată că competitivitatea 
industrială în Europa este afectată de 
prețuri energetice prea ridicate, că, în 
opinia Comisiei, prețul la energia 
electrică industrială este cu 21 % mai 
mare decât în Statele Unite ale Americii și 
cu 197 % mai mare decât în China; 

Or. fr

Amendamentul 70
Robert Goebbels

Propunere de rezoluție 
Punctul 2 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2f. constată că în perioada 2005-2012, 
prețul la gaz natural a scăzut, conform 
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relatărilor președintelui Borroso, cu 66 % 
în Statele Unite și a crescut cu 35 % în 
Uniunea Europeană;

Or. fr

Amendamentul 71
Robert Goebbels

Propunerea de rezoluție 
Punctul 2 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2g. constată că Uniunea Europeană este 
singura care are o schemă de 
comercializare a certificatelor de emisii și 
că, pe lângă statele membre ale UE, mai 
puțin de șase țări, care nu reprezintă nici 
măcar 15 % din emisiile globale de dioxid 
de carbon, inclusiv Uniunea Europeană, 
numărul țărilor care continuă să adere la 
Protocolul de la Kyoto s-a redus,

Or. fr

Amendamentul 72
Robert Goebbels

Propunerea de rezoluție 
Punctul 2 h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2h. constată că taxele de mediu care revin 
industriei europene le determină din ce în 
ce mai des să investească în afara Uniunii 
Europene;

Or. fr
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Amendamentul 73
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că strategia RISE trebuie 
integrată într-o economie de piață cu 
caracter ecologic și social, în conformitate 
cu principiul concurenței echitabile, al 
internalizării externalităților și al unei 
Ordnungspolitik responsabile față de 
mediu; afirmă că viitoarea competitivitate 
industrială a Europei trebuie să fie 
ghidată de o viziune a durabilității;

3. consideră că strategia RISE trebuie 
integrată într-o economie de piață cu 
caracter ecologic și social, în conformitate 
cu principiul concurenței echitabile, al 
internalizării externalităților și al unei 
Ordnungspolitik responsabile față de 
mediu;

Or. de

Amendamentul 74
Konrad Szymański

Propunerea de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că strategia RISE trebuie
integrată într-o economie de piață cu 
caracter ecologic și social, în conformitate 
cu principiul concurenței echitabile, al
internalizării externalităților și al unei 
Ordnungspolitik responsabile față de 
mediu; afirmă că viitoarea competitivitate 
industrială a Europei trebuie să fie ghidată
de o viziune a durabilității;

3. consideră că strategia RISE trebuie
elaborată în conformitate cu principiul
antreprenoriatului, al concurenței 
echitabile, al economiei de piață și al
responsabilității față de mediu; afirmă că 
viitoarea competitivitate industrială a 
Europei trebuie să fie însoțită de o viziune 
a durabilității;

Or. en

Amendamentul 75
Paul Rübig
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că strategia RISE trebuie 
integrată într-o economie de piață cu 
caracter ecologic și social, în conformitate 
cu principiul concurenței echitabile, al 
internalizării externalităților și al unei 
Ordnungspolitik responsabile față de 
mediu; afirmă că viitoarea competitivitate 
industrială a Europei trebuie să fie ghidată 
de o viziune a durabilității;

3. consideră că strategia RISE trebuie 
integrată într-o economie de piață cu 
caracter ecologic și social care să fie în 
conformitate cu principiul concurenței 
echitabile și care ar trebui să vizeze o 
politică echilibrată, competitivă și
responsabilă față de mediu; afirmă că 
viitoarea competitivitate industrială a 
Europei trebuie să fie ghidată de o viziune
a inovării și a durabilității;

Or. de

Amendamentul 76
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că strategia RISE trebuie 
integrată într-o economie de piață cu 
caracter ecologic și social, în conformitate 
cu principiul concurenței echitabile, al 
internalizării externalităților și al unei 
Ordnungspolitik responsabile față de 
mediu; afirmă că viitoarea competitivitate 
industrială a Europei trebuie să fie ghidată 
de o viziune a durabilității;

3. consideră că strategia RISE trebuie 
integrată într-o economie de piață cu 
caracter ecologic, circular și social, în 
conformitate cu principiul concurenței 
echitabile, al internalizării externalităților 
și al politicilor financiare solide din 
punctul de vedere al mediului; afirmă că 
viitoarea competitivitate industrială a 
Europei trebuie să fie ghidată de o viziune 
care să fie în concordanță cu acțiunile 
politicii Uniunii privind stiluri de viață 
sănătoase, condiții de muncă mai bune și 
mediu, inclusiv calitatea apei și a aerului, 
solul, biodiversitatea și adaptarea la 
schimbările climatice;

Or. en
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Amendamentul 77
Franck Proust

Propunere de rezoluție 
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că strategia RISE trebuie 
integrată într-o economie de piață cu 
caracter ecologic și social, în conformitate 
cu principiul concurenței echitabile, al 
internalizării externalităților și al unei 
Ordnungspolitik responsabile față de 
mediu; afirmă că viitoarea competitivitate
industrială a Europei trebuie să fie ghidată 
de o viziune a durabilității;

3. consideră că strategia RISE trebuie 
integrată într-o economie de piață cu 
caracter ecologic și social, în conformitate 
cu principiul concurenței echitabile, al 
internalizării externalităților și al unei 
Ordnungspolitik responsabile față de 
mediu; afirmă că viitoarea politică 
industrială a Europei trebuie să fie ghidată 
de o viziune a inovării și a competitivității 
în vederea protejării și a dezvoltării 
instrumentului de producție și a know-
how-ului;

Or. fr

Amendamentul 78
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție 
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că strategia RISE trebuie 
integrată într-o economie de piață cu 
caracter ecologic și social, în conformitate 
cu principiul concurenței echitabile, al 
internalizării externalităților și al unei 
Ordnungspolitik responsabile față de 
mediu; afirmă că viitoarea competitivitate 
industrială a Europei trebuie să fie ghidată 
de o viziune a durabilității;

3. consideră că această strategie 
industrială trebuie integrată într-o 
economie de piață cu caracter social și 
ecologic, în conformitate cu principiul 
concurenței echitabile, al internalizării 
externalităților și al unei Ordnungspolitik 
responsabile față de societate și de mediu; 
afirmă că viitoarea competitivitate 
industrială a Uniunii Europene trebuie să 
fie ghidată de o viziune a durabilității;

Or. fr
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Amendamentul 79
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că strategia RISE trebuie
integrată într-o economie de piață cu 
caracter ecologic și social, în conformitate 
cu principiul concurenței echitabile, al 
internalizării externalităților și al unei 
Ordnungspolitik responsabile față de 
mediu; afirmă că viitoarea competitivitate 
industrială a Europei trebuie să fie ghidată 
de o viziune a durabilității;

3. consideră că măsurile trebuie integrate
într-o economie de piață cu caracter 
ecologic și social, în conformitate cu 
principiul concurenței echitabile, al 
internalizării externalităților și al unei 
Ordnungspolitik responsabile față de 
mediu; afirmă că viitoarea competitivitate 
industrială a Europei trebuie să fie ghidată 
de o viziune a durabilității;

Or. sl

Amendamentul 80
Gaston Franco

Propunere de rezoluție 
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că strategia RISE trebuie 
integrată într-o economie de piață cu 
caracter ecologic și social, în conformitate 
cu principiul concurenței echitabile, al 
internalizării externalităților și al unei 
Ordnungspolitik responsabile față de 
mediu; afirmă că viitoarea competitivitate 
industrială a Europei trebuie să fie ghidată 
de o viziune a durabilității;

3. consideră că strategia RISE trebuie 
integrată într-o economie de piață cu 
caracter ecologic și social, în conformitate 
cu principiul concurenței echitabile, prin 
intermediul reciprocității cu privire la 
stadardele și procedurile de recunoaștere 
reciprocă, al internalizării externalităților 
și al unei Ordnungspolitik responsabile față 
de mediu; afirmă că viitoarea 
competitivitate industrială a Europei 
trebuie să fie ghidată de o viziune a
creșterii și a durabilității;

Or. fr
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Amendamentul 81
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că strategia RISE trebuie 
integrată într-o economie de piață cu 
caracter ecologic și social, în conformitate 
cu principiul concurenței echitabile, al 
internalizării externalităților și al unei 
Ordnungspolitik responsabile față de 
mediu; afirmă că viitoarea competitivitate 
industrială a Europei trebuie să fie ghidată 
de o viziune a durabilității;

3. consideră că strategia RISE trebuie 
integrată într-o economie de piață cu 
caracter ecologic și social, în conformitate 
cu principiul concurenței echitabile, al 
internalizării externalităților și al unei 
Ordnungspolitik responsabile față de 
mediu; afirmă că viitoarea competitivitate 
industrială a Europei trebuie să fie ghidată 
de o viziune a durabilității, de modelul 
social european, de valorile societății și de 
infrastructura instituțională, asigurând 
zone de reproducere corecte pentru 
desfășurarea de activități economice cu o 
valoare adăugată ridicată;

Or. en

Amendamentul 82
Henri Weber

Propunere de rezoluție 
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că strategia RISE trebuie 
integrată într-o economie de piață cu 
caracter ecologic și social, în conformitate 
cu principiul concurenței echitabile, al 
internalizării externalităților și al unei 
Ordnungspolitik responsabile față de 
mediu; afirmă că viitoarea competitivitate 
industrială a Europei trebuie să fie ghidată 
de o viziune a durabilității;

3. consideră că strategia RISE trebuie 
integrată într-o economie de piață cu 
caracter ecologic și social, în conformitate 
cu principiul concurenței echitabile, al 
internalizării externalităților și al unei 
Ordnungspolitik responsabile față de 
mediu; afirmă că viitoarea competitivitate 
industrială a Europei trebuie să fie ghidată 
atât de o viziune a durabilității, cât și de o 
viziune a transparenței, inclusiv în ceea ce 
privește lanțurile de aprovizionare;

Or. fr
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Amendamentul 83
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că strategia RISE trebuie 
integrată într-o economie de piață cu 
caracter ecologic și social, în conformitate 
cu principiul concurenței echitabile, al 
internalizării externalităților și al unei 
Ordnungspolitik responsabile față de 
mediu; afirmă că viitoarea competitivitate 
industrială a Europei trebuie să fie ghidată 
de o viziune a durabilității;

3. consideră că strategia RISE trebuie 
integrată într-o economie de piață cu 
caracter ecologic și social, în conformitate 
cu principiul concurenței echitabile, al 
internalizării externalităților și al unei 
Ordnungspolitik responsabile față de 
mediu; afirmă că viitoarea competitivitate 
industrială a Europei trebuie să fie ghidată 
de o viziune a durabilității; remarcă rolul 
esențial pe care îl are industria și 
societățile ca promotori ai durabilității;

Or. en

Amendamentul 84
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că strategia RISE trebuie 
integrată într-o economie de piață cu 
caracter ecologic și social, în conformitate 
cu principiul concurenței echitabile, al 
internalizării externalităților și al unei 
Ordnungspolitik responsabile față de 
mediu; afirmă că viitoarea competitivitate 
industrială a Europei trebuie să fie ghidată 
de o viziune a durabilității;

3. consideră că strategia RISE trebuie 
integrată într-o economie de piață cu 
caracter ecologic și social, în conformitate 
cu principiul concurenței echitabile, al 
internalizării externalităților și al unei 
Ordnungspolitik responsabile față de 
mediu; afirmă că viitoarea competitivitate 
industrială a Europei trebuie să fie ghidată 
de o viziune a durabilității și a 
transparenței, inclusiv în lanțurile de 
aprovizionare ale sectorului;

Or. en
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Amendamentul 85
Franck Proust

Propunere de rezoluție 
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că strategia RISE 
necesită un cadru pe termen lung, bazat pe 
obiective și indicatori clari, pe o abordare 
fondată pe ciclul de viață și pe o economie 
circulară, care să dirijeze investițiile în 
creativitate, competențe, inovare și 
tehnologii durabile și care să promoveze 
modernizarea bazei industriale a Europei 
printr-o politică conștientă de lanțul 
valoric, care să includă și sectoarele de 
bază;

4. subliniază faptul că strategia RISE 
necesită o agendă pe termen scurt pentru 
protejarea instrumentului de producție și 
a know-how-ului, cu scopul de a răspunde 
provocărilor urgente (supracapacitate de 
producție, restructurări, concurență 
neloială) a anumitor sectoare și un cadru 
pe termen lung, bazat pe obiective și 
indicatori clari, pe o abordare fondată pe 
ciclul de viață și pe o economie circulară, 
care să dirijeze investițiile în creativitate, 
competențe, inovare și tehnologii durabile 
și care să promoveze modernizarea bazei 
industriale a Europei printr-o politică 
conștientă de lanțul valoric, care să 
favorizeze menținerea lanțului de 
producție în Europa, incluzând și 
sectoarele de bază

Or. fr

Amendamentul 86
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că strategia RISE 
necesită un cadru pe termen lung, bazat pe 
obiective și indicatori clari, pe o abordare 
fondată pe ciclul de viață și pe o economie 
circulară, care să dirijeze investițiile în 
creativitate, competențe, inovare și 
tehnologii durabile și care să promoveze 

4. subliniază faptul că strategia RISE 
necesită un cadru pe termen lung, bazat pe 
obiective clare, pe o abordare fondată pe 
ciclul de viață și pe o economie circulară, 
care să dirijeze investițiile în creativitate, 
competențe, inovare și tehnologii durabile 
și care să promoveze modernizarea bazei 
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modernizarea bazei industriale a Europei 
printr-o politică conștientă de lanțul 
valoric, care să includă și sectoarele de 
bază;

industriale a Europei printr-o politică 
conștientă de lanțul valoric, care să 
acopere întreprinderile de toate 
dimensiunile, de la IMM-uri, la grupuri 
mari; consideră că această modernizare 
ar trebui construită pe industrii-cheie și 
pe sectoare noi ale industriei;

Or. de

Amendamentul 87
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că strategia RISE
necesită un cadru pe termen lung, bazat pe 
obiective și indicatori clari, pe o abordare 
fondată pe ciclul de viață și pe o economie 
circulară, care să dirijeze investițiile în 
creativitate, competențe, inovare și 
tehnologii durabile și care să promoveze 
modernizarea bazei industriale a Europei 
printr-o politică conștientă de lanțul 
valoric, care să includă și sectoarele de 
bază;

4. subliniază faptul că măsurile necesită un 
cadru pe termen lung, simplu și robust,
bazat pe obiective și indicatori clari, pe o 
abordare fondată pe ciclul de viață și pe o 
economie circulară, care să dirijeze 
investițiile în creativitate, competențe, 
inovare și tehnologii durabile și care să 
promoveze modernizarea bazei industriale 
a Europei printr-o politică conștientă de 
lanțul valoric, care să includă și sectoarele 
de bază; subliniază că acest cadru trebuie 
orientat spre creștere, în conformitate cu 
principiile dezvoltării durabile și nu 
trebuie să genereze birocrație;

Or. sl

Amendamentul 88
Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că strategia RISE 4. subliniază faptul că strategia RISE 
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necesită un cadru pe termen lung, bazat pe
obiective și indicatori clari, pe o abordare 
fondată pe ciclul de viață și pe o economie 
circulară, care să dirijeze investițiile în 
creativitate, competențe, inovare și 
tehnologii durabile și care să promoveze 
modernizarea bazei industriale a Europei 
printr-o politică conștientă de lanțul 
valoric, care să includă și sectoarele de 
bază;

necesită un cadru pe termen lung, bazat pe
un obiectiv clar și stabil, care să fie 
susținut de un sistem de indicatori
argumentat științific, care să dirijeze 
investițiile în creativitate, competențe, 
inovare și tehnologii durabile și care să 
promoveze modernizarea bazei industriale 
a Europei printr-o politică conștientă de 
lanțul valoric, care să includă și sectoarele 
de bază;

Or. de

Amendamentul 89
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că strategia RISE 
necesită un cadru pe termen lung, bazat pe 
obiective și indicatori clari, pe o abordare
fondată pe ciclul de viață și pe o economie 
circulară, care să dirijeze investițiile în 
creativitate, competențe, inovare și 
tehnologii durabile și care să promoveze 
modernizarea bazei industriale a Europei 
printr-o politică conștientă de lanțul 
valoric, care să includă și sectoarele de 
bază;

4. subliniază faptul că strategia RISE 
necesită un cadru pe termen lung, bazat pe 
obiective și indicatori clari, pe o abordare
clară, care să permită dirijarea 
investițiilor în creativitate, competențe, 
inovare și tehnologii durabile și care să 
promoveze modernizarea bazei industriale 
a Europei printr-o politică conștientă de 
lanțul valoric și care să acorde o atenție 
corespunzătoare și sectoarelor de bază;

Or. en

Amendamentul 90
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că strategia RISE 4. subliniază faptul că strategia RISE 
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necesită un cadru pe termen lung, bazat 
pe obiective și indicatori clari, pe o 
abordare fondată pe ciclul de viață și pe o 
economie circulară, care să dirijeze 
investițiile în creativitate, competențe, 
inovare și tehnologii durabile și care să 
promoveze modernizarea bazei industriale 
a Europei printr-o politică conștientă de 
lanțul valoric, care să includă și sectoarele 
de bază;

necesită o foaie de parcurs și un calendar
bazat pe obiective și indicatori clari, pe o 
abordare fondată pe ciclul de viață și pe o 
economie circulară, care să dirijeze 
investițiile în creativitate, competențe, 
inovare și tehnologii durabile și care să 
promoveze modernizarea bazei industriale 
a Europei printr-o politică conștientă de 
lanțul valoric, care să includă și sectoarele 
de bază;

Or. es

Amendamentul 91
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție 
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că strategia RISE
necesită un cadru pe termen lung, bazat pe 
obiective și indicatori clari, pe o abordare 
fondată pe ciclul de viață și pe o economie 
circulară, care să dirijeze investițiile în 
creativitate, competențe, inovare și 
tehnologii durabile și care să promoveze 
modernizarea bazei industriale a Europei 
printr-o politică conștientă de lanțul 
valoric, care să includă și sectoarele de 
bază;

4. subliniază faptul că această strategie 
industrială necesită un cadru pe termen 
lung, bazat pe obiective și indicatori clari, 
pe o abordare fondată pe ciclul de viață și 
pe o economie circulară, care să dirijeze 
investițiile în creativitate, competențe, 
inovare și tehnologii durabile și care să 
promoveze modernizarea bazei industriale 
a Europei printr-o politică conștientă de 
lanțul valoric, care să includă și sectoarele 
de bază;

Or. fr

Amendamentul 92
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că strategia RISE 4. subliniază faptul că strategia RISE 
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necesită un cadru pe termen lung, bazat pe 
obiective și indicatori clari, pe o abordare 
fondată pe ciclul de viață și pe o economie 
circulară, care să dirijeze investițiile în 
creativitate, competențe, inovare și 
tehnologii durabile și care să promoveze 
modernizarea bazei industriale a Europei 
printr-o politică conștientă de lanțul 
valoric, care să includă și sectoarele de 
bază;

necesită un cadru pe termen lung, bazat pe 
obiective și indicatori clari, pe o abordare 
fondată pe ciclul de viață și pe o economie 
circulară, care să dirijeze investițiile în 
creativitate, competențe, inovare și 
tehnologii durabile și care să promoveze 
modernizarea bazei industriale a Europei 
printr-o politică conștientă de lanțul 
valoric, care să includă și sectoarele de 
bază; consideră necesară consolidarea 
bazei de cunoștințe a Europei, reducerea 
fragmentării prin promovarea excelenței 
în domeniul științei și al educației, 
crearea de condiții pentru transformarea 
ideilor bune în produse comercializabile și 
sporirea accesului la finanțare prin 
întreprinderi inovatoare, creând un mediu 
favorabil inovării și eliminând 
inegalitățile sociale și geografice făcând 
cunoscute pe teritoriul Europei beneficiile 
inovării; 

Or. pt

Amendamentul 93
Gaston Franco

Propunere de rezoluție 
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că strategia RISE 
necesită un cadru pe termen lung, bazat pe 
obiective și indicatori clari, pe o abordare 
fondată pe ciclul de viață și pe o economie 
circulară, care să dirijeze investițiile în 
creativitate, competențe, inovare și 
tehnologii durabile și care să promoveze 
modernizarea bazei industriale a Europei 
printr-o politică conștientă de lanțul 
valoric, care să includă și sectoarele de 
bază;

4. subliniază faptul că strategia RISE 
necesită un cadru pe termen lung, bazat pe 
obiective și indicatori clari, pe o abordare 
fondată pe ciclul de viață și pe o economie 
circulară, care să dirijeze investițiile în 
creativitate, competențe, inovare și 
tehnologii durabile și care să promoveze 
modernizarea bazei industriale a Europei 
printr-o politică conștientă de lanțul 
valoric, care să includă și IMM-urile și 
microîntreprinderile din sectorul 
artizanatului, în calitate de 
subcontractanți;
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Or. fr

Amendamentul 94
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că strategia RISE 
necesită un cadru pe termen lung, bazat pe 
obiective și indicatori clari, pe o abordare 
fondată pe ciclul de viață și pe o economie 
circulară, care să dirijeze investițiile în 
creativitate, competențe, inovare și 
tehnologii durabile și care să promoveze 
modernizarea bazei industriale a Europei 
printr-o politică conștientă de lanțul 
valoric, care să includă și sectoarele de 
bază;

4. subliniază faptul că strategia RISE 
necesită un cadru stabil și sigur pe termen 
lung, bazat pe obiective și indicatori clari, 
pe o abordare fondată pe ciclul de viață și 
pe o economie circulară, care să dirijeze 
investițiile în creativitate, competențe, 
inovare și tehnologii durabile și care să 
promoveze modernizarea bazei industriale 
a Europei printr-o politică conștientă de
lanțul valoric, care să includă și sectoarele 
de bază și să asigure stimulente pentru 
investiții;

Or. en

Amendamentul 95
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că strategia RISE 
necesită un cadru pe termen lung, bazat pe 
obiective și indicatori clari, pe o abordare 
fondată pe ciclul de viață și pe o economie 
circulară, care să dirijeze investițiile în 
creativitate, competențe, inovare și 
tehnologii durabile și care să promoveze 
modernizarea bazei industriale a Europei 
printr-o politică conștientă de lanțul 
valoric, care să includă și sectoarele de 
bază;

4. subliniază faptul că strategia RISE 
necesită un cadru pe termen lung, bazat pe 
obiective și indicatori clari, pe o abordare 
fondată pe ciclul de viață și pe o economie 
circulară, care să dirijeze investițiile în 
creativitate, competențe, inovare și 
tehnologii durabile și care să promoveze 
modernizarea, sustenabilitatea și 
competitivitatea bazei industriale a Europei 
printr-o politică conștientă de lanțul 
valoric, care să includă și sectoarele de 
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bază;

Or. ro

Amendamentul 96
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că strategia RISE 
necesită un cadru pe termen lung, bazat pe 
obiective și indicatori clari, pe o abordare 
fondată pe ciclul de viață și pe o economie 
circulară, care să dirijeze investițiile în 
creativitate, competențe, inovare și 
tehnologii durabile și care să promoveze 
modernizarea bazei industriale a Europei 
printr-o politică conștientă de lanțul 
valoric, care să includă și sectoarele de 
bază;

4. subliniază faptul că strategia RISE 
necesită un cadru pe termen lung, bazat pe 
obiective și indicatori clari, pe o abordare 
fondată pe ciclul de viață și pe o economie 
circulară, care să dirijeze investițiile în 
creativitate, competențe, inovare și 
tehnologii noi și care să promoveze 
modernizarea bazei industriale a Europei 
printr-o politică conștientă de lanțul 
valoric, care să includă și sectoarele de 
bază;

Or. de

Amendamentul 97
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție 
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. consideră că, în vederea dezvoltării 
politicii sale industriale, Uniunea 
Europeană trebuie să facă alegeri politice 
și să își concentreze eforturile pe sectoare 
strategice care să răspundă provocărilor 
societății, sprijinindu-se pe know-how-ul 
european; încurajează, prin urmare, 
Comisia Europeană, să dezvolte o agendă 
strategică pentru industria europeană a 
științelor vieții, astfel cum este prevăzut în 
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Comunicarea COM(2012)582 final;

Or. fr

Amendamentul 98
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. consideră că, pentru a elabora o 
politică industrială, UE trebuie să ia 
decizii politice și să se concentreze pe 
domenii strategice care să răspundă 
provocărilor sociale;

Or. es

Amendamentul 99
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. recunoaște faptul că PI trebuie să 
abordeze marile probleme ale societății, 
enunțate în Strategia Europa 2020, și că 
aceasta trebuie integrată efectiv în procesul 
semestrului european;

5. recunoaște faptul că PI trebuie să 
abordeze marile probleme ale societății, 
enunțate în Strategia Europa 2020 și în 
obiective, inclusiv în obiectivele viitoare 
privind energia, resursele și climatul, și că 
aceasta trebuie integrată efectiv în procesul 
semestrului european și în programele 
naționale de reformă în vederea 
promovării investițiilor și a creării de 
locuri de muncă bune în special pentru 
tineri;

Or. en
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Amendamentul 100
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție 
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. recunoaște faptul că PI trebuie să 
abordeze marile probleme ale societății, 
enunțate în Strategia Europa 2020, și că 
aceasta trebuie integrată efectiv în procesul 
semestrului european;

5. recunoaște faptul că politica industrială
(PI) trebuie să abordeze marile probleme 
ale societății, enunțate în Strategia 
Europa 2020, și că aceasta trebuie integrată 
efectiv în procesul semestrului european;

Or. fr

Amendamentul 101
Gaston Franco

Propunere de rezoluție 
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. recunoaște faptul că PI trebuie să 
abordeze marile probleme ale societății, 
enunțate în Strategia Europa 2020, și că 
aceasta trebuie integrată efectiv în procesul 
semestrului european;

5. recunoaște faptul că PI trebuie să 
abordeze marile probleme ale societății și 
de mediu, enunțate în Strategia 
Europa 2020 și Cel de-al șaptelea program 
de acțiune pentru mediu, și că aceasta 
trebuie integrată efectiv în procesul 
semestrului european;

Or. fr

Amendamentul 102
Judith A. Merkies

Propunerea de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. recunoaște faptul că PI trebuie să 
abordeze marile probleme ale societății, 

5. subliniază că PI include toate 
domeniile politicii care au un impact 
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enunțate în Strategia Europa 2020, și că 
aceasta trebuie integrată efectiv în procesul 
semestrului european;

asupra industriei; recunoaște faptul că PI 
trebuie să abordeze marile probleme ale 
societății, enunțate în Strategia 
Europa 2020, și că aceasta trebuie integrată 
efectiv în procesul semestrului european;

Or. nl

Amendamentul 103
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. recunoaște faptul că PI trebuie să 
abordeze marile probleme ale societății, 
enunțate în Strategia Europa 2020, și că 
aceasta trebuie integrată efectiv în procesul 
semestrului european;

5. recunoaște faptul că PI trebuie să 
abordeze marile probleme ale societății, 
enunțate în Strategia Europa 2020, și că 
aceasta trebuie integrată efectiv în procesul 
semestrului european pentru a stabili 
precondițiile necesare pentru generarea 
investițiilor și crearea de locuri de muncă, 
în special pentru tineri;

Or. de

Amendamentul 104
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. recunoaște faptul că PI trebuie să 
abordeze marile probleme ale societății, 
enunțate în Strategia Europa 2020, și că 
aceasta trebuie integrată efectiv în procesul 
semestrului european;

5. recunoaște faptul că PI trebuie să 
abordeze marile probleme ale societății, 
enunțate în Strategia Europa 2020, și că 
aceasta trebuie integrată efectiv în procesul 
semestrului european și în programele 
naționale de reformă ale statelor membre;

Or. en
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Amendamentul 105
Franck Proust

Propunere de rezoluție 
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită Comisiei să își îmbogățească 
comunicarea privind angajamentul său de 
a sprijini PI în vederea refacerii încrederii 
investitorilor, a lucrătorilor și a 
cetățenilor în acțiunea europeană;

Or. fr

Amendamentul 106
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că strategia RISE trebuie să 
urmărească obiective industriale 
ambițioase și realiste; constată că 
obiectivul principal de 20 % necesită 
crearea a 400 000 de locuri de muncă pe an 
în sectorul industrial; propune ca obiectivul 
de 20 % să fie considerat un obiectiv 
direcțional aliniat la obiectivele 
„20/20/20” ale UE;

6. consideră că strategia RISE trebuie să 
urmărească obiective industriale 
ambițioase și realiste; constată că 
obiectivul principal referitor la un procent
de minimum 20 % al ocupării forței de 
muncă necesită crearea a cel puțin 400 000 
de locuri de muncă pe an în sectorul 
industrial; propune ca obiectivul de
investiție privată, cooperativă, socială și 
de stat în producție ar trebui să fie acela 
de a atinge un procent al ocupării forței 
de muncă în industrie de 30 % până în 
2030;

Or. pl

Amendamentul 107
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că strategia RISE trebuie să 
urmărească obiective industriale 
ambițioase și realiste; constată că 
obiectivul principal de 20 % necesită 
crearea a 400 000 de locuri de muncă pe an 
în sectorul industrial; propune ca 
obiectivul de 20 % să fie considerat un 
obiectiv direcțional aliniat la obiectivele
„20/20/20” ale UE;

6. consideră că strategia RISE trebuie să 
urmărească obiective industriale 
ambițioase și realiste; constată că 
obiectivul principal de 20 % necesită 
crearea a 400 000 de locuri de muncă pe an 
în sectorul industrial; avertizează că
obiectivele „20/20/20” în domeniul 
politicii energetice și al climatului nu 
trebuie să stea în calea obiectivului 
industrial de 20 %; solicită ca propunerile 
din alte domenii, precum politica 
energetică, de mediu și a climatului, să fie 
mai concordante cu obiectivul industrial 
de 20 % în vederea consolidării de lungă 
durată a industriei europene;

Or. de

Amendamentul 108
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că strategia RISE trebuie să 
urmărească obiective industriale 
ambițioase și realiste; constată că 
obiectivul principal de 20 % necesită 
crearea a 400 000 de locuri de muncă pe an 
în sectorul industrial; propune ca obiectivul 
de 20 % să fie considerat un obiectiv 
direcțional aliniat la obiectivele 
„20/20/20” ale UE;

6. consideră că strategia RISE trebuie să 
urmărească obiective industriale 
ambițioase și realiste; constată că 
obiectivul principal de 20 % necesită 
crearea a 400 000 de locuri de muncă pe an 
în sectorul industrial; propune ca obiectivul 
de 20 % să fie considerat un obiectiv 
direcțional;

Or. en
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Amendamentul 109
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că strategia RISE trebuie să 
urmărească obiective industriale 
ambițioase și realiste; constată că 
obiectivul principal de 20 % necesită
crearea a 400 000 de locuri de muncă pe an 
în sectorul industrial; propune ca obiectivul 
de 20 % să fie considerat un obiectiv 
direcțional aliniat la obiectivele „20/20/20” 
ale UE;

6. consideră că măsurile trebuie să 
urmărească obiective industriale 
ambițioase și realiste; constată că 
obiectivul principal de 20 % necesită 
crearea a 400 000 de locuri de muncă pe an 
în sectorul industrial; propune ca obiectivul 
de 20 % să fie considerat un obiectiv 
direcțional aliniat la obiectivele „20/20/20” 
ale UE;

Or. sl

Amendamentul 110
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție 
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că strategia RISE trebuie să 
urmărească obiective industriale 
ambițioase și realiste; constată că 
obiectivul principal de 20 % necesită 
crearea a 400 000 de locuri de muncă pe an 
în sectorul industrial; propune ca obiectivul 
de 20 % să fie considerat un obiectiv 
direcțional aliniat la obiectivele „20/20/20” 
ale UE;

6. consideră că această strategie 
industrială trebuie să urmărească obiective 
industriale ambițioase și realiste; constată 
că obiectivul principal de 20 % necesită 
crearea a 400 000 de locuri de muncă pe an 
în sectorul industrial; propune ca obiectivul 
de 20 % să fie considerat un obiectiv 
direcțional aliniat la obiectivele „20/20/20” 
ale UE;

Or. fr

Amendamentul 111
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. consideră că obiectivul ar trebui să 
reflecte noile realități industriale precum 
integrarea producției și a serviciilor 
(producție-servicii), precum și o trecere la 
o economie orientată spre date și o 
producție cu valoare adăugată; prin 
urmare, invită Comisia să evalueze și să 
își argumenteze lucrările privind 
obiectivele și  să regândească clasificarea 
sectoarelor industriale;

Or. en

Amendamentul 112
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. se așteaptă ca strategia RISE să
„repatrieze” producția în UE, acordând 
atenție gestionării lanțului de aprovizionare 
și culturilor de producție regională
specifică;

7. se așteaptă ca strategia RISE să
„revitalizeze” producția în UE, acordând 
atenție gestionării lanțului local de 
aprovizionare și vânzări și ținând seama și
de cererea de producție regională culturală 
și locală;

Or. pl

Amendamentul 113
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. se așteaptă ca strategia RISE să 7. se așteaptă ca măsurile de 
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„repatrieze” producția în UE, acordând 
atenție gestionării lanțului de aprovizionare 
și culturilor de producție regională 
specifică;

reindustrializare a Europei pentru 
promovarea competitivității și a 
sustenabilității să „repatrieze” producția în 
UE, acordând atenție gestionării lanțului de 
aprovizionare și culturilor de producție 
regională specifică;

Or. sl

Amendamentul 114
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. se așteaptă ca strategia RISE să
„repatrieze” producția în UE, acordând 
atenție gestionării lanțului de aprovizionare 
și culturilor de producție regională 
specifică;

7. se așteaptă ca, dacă sunt puse în 
aplicare măsuri corespunzătoare, strategia 
RISE să „repatrieze” producția în UE, 
acordând atenție gestionării lanțului de 
aprovizionare și culturilor de producție 
regională specifică;

Or. en

Amendamentul 115
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție 
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. se așteaptă ca strategia RISE să 
„repatrieze” producția în UE, acordând 
atenție gestionării lanțului de aprovizionare 
și culturilor de producție regională 
specifică;

7. se așteaptă ca această strategie 
industrială să „repatrieze” producția în 
UE, acordând atenție gestionării lanțului de 
aprovizionare și culturilor de producție 
regională specifică;

Or. fr
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Amendamentul 116
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. se așteaptă ca strategia RISE să
„repatrieze” producția în UE, acordând 
atenție gestionării lanțului de aprovizionare 
și culturilor de producție regională 
specifică;

7. se așteaptă ca strategia RISE să
„repatrieze” producția în UE, acordând 
atenție gestionării lanțului de aprovizionare 
și culturilor de producție regională 
specifică, promovând totodată sectoarele 
emergente importante pentru o economie 
și o societate sustenabile, precum cele 
asociate cu bioeconomia;

Or. en

Amendamentul 117
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. regretă faptul că politica 
macroeconomică dominantă actuală a 
Uniunii Europene nu permite accesul 
indispensabil la capitalurile destinate 
investițiilor și inovației, în special pentru 
IMM-uri și, astfel, se opune unei PI;

Or. de

Amendamentul 118
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. avertizează că strategia RISE nu va avea 
succes decât dacă va fi sprijinită de un 
cadru macroeconomic adecvat și de 
resursele bugetare necesare pentru a atrage 
investiții private; în acest context, solicită o 
strategie de creștere europeană ecologică și 
regretă reducerile operate de Consiliu la 
rubrica 1A din CFM;

8. avertizează că strategia RISE nu va avea 
succes decât dacă va fi sprijinită de un 
cadru macroeconomic adecvat și de 
resursele bugetare necesare pentru a atrage 
investiții publice și private; în acest 
context, solicită o strategie de creștere 
europeană ecologică și regretă reducerile 
operate de Consiliu la rubrica 1A din CFM, 
în special ale Orizont 2020, COSME și 
facilitatea „Conectarea Europei”; invită 
statele membre să consolideze în mod 
substanțial puterea financiară a acestor 
programe;

Or. en

Amendamentul 119
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. avertizează că strategia RISE nu va avea 
succes decât dacă va fi sprijinită de un 
cadru macroeconomic adecvat și de 
resursele bugetare necesare pentru a atrage 
investiții private; în acest context, solicită o 
strategie de creștere europeană ecologică 
și regretă reducerile operate de Consiliu la 
rubrica 1A din CFM;

8. avertizează că strategia RISE nu va avea 
succes decât dacă va fi sprijinită de un 
cadru macroeconomic adecvat și de 
resursele bugetare necesare pentru a atrage 
investiții private; regretă în acest context 
reducerile operate de Consiliu la rubrica 
1A din CFM;

Or. de

Amendamentul 120
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție 
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. avertizează că strategia RISE nu va 
avea succes decât dacă va fi sprijinită de un 
cadru macroeconomic adecvat și de 
resursele bugetare necesare pentru a atrage
investiții private; în acest context, solicită o 
strategie de creștere europeană ecologică și 
regretă reducerile operate de Consiliu la 
rubrica 1A din CFM;

8. avertizează că această strategie 
industrială nu va avea succes decât dacă 
va fi sprijinită de un cadru macroeconomic 
adecvat și de resursele bugetare necesare 
pentru a încuraja investiții private; în acest 
context, solicită o strategie de creștere 
europeană ecologică și regretă reducerile 
operate de Consiliu și validate de Consiliul 
European la rubrica 1A din cadrul 
financiar multianual (CFM);

Or. fr

Amendamentul 121
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. avertizează că strategia RISE nu va avea 
succes decât dacă va fi sprijinită de un 
cadru macroeconomic adecvat și de
resursele bugetare necesare pentru a atrage 
investiții private; în acest context, solicită o 
strategie de creștere europeană ecologică și 
regretă reducerile operate de Consiliu la 
rubrica 1A din CFM;

8. avertizează că strategia RISE nu va avea 
succes decât dacă va fi sprijinită de un 
cadru macroeconomic clar și predictibil, 
evitând politicile conflictuale și care se 
suprapun, precum și resursele bugetare 
necesare pentru a atrage investiții private;
în acest context, solicită o strategie de 
creștere europeană ecologică și regretă 
reducerile operate de Consiliu la rubrica 
1A din CFM;

Or. en

Amendamentul 122
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 8



AM\1000727RO.doc 59/91 PE516.804v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. avertizează că strategia RISE nu va
avea succes decât dacă va fi sprijinită de 
un cadru macroeconomic adecvat și de 
resursele bugetare necesare pentru a atrage 
investiții private; în acest context, solicită o 
strategie de creștere europeană ecologică și 
regretă reducerile operate de Consiliu la 
rubrica 1A din CFM;

8. avertizează că măsurile nu vor avea 
succes decât dacă vor fi sprijinite de un 
cadru macroeconomic adecvat, de resursele 
bugetare necesare pentru a atrage investiții 
private și de promovarea competitivității 
globale a UE; în acest context, solicită o 
strategie de creștere europeană ecologică și 
regretă reducerile operate de Consiliu la 
rubrica 1A din CFM;

Or. sl

Amendamentul 123
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. avertizează că strategia RISE nu va avea 
succes decât dacă va fi sprijinită de un 
cadru macroeconomic adecvat și de 
resursele bugetare necesare pentru a atrage 
investiții private; în acest context, solicită o 
strategie de creștere europeană ecologică și 
regretă reducerile operate de Consiliu la 
rubrica 1A din CFM;

8. avertizează că strategia RISE nu va avea 
succes decât dacă va fi sprijinită de un 
cadru macroeconomic adecvat și de 
resursele bugetare necesare pentru a atrage 
investiții private; în acest context, solicită o 
strategie de creștere europeană ecologică, 
adică sustenabilă, și regretă reducerile 
operate de Consiliu la rubrica 1A din CFM;

Or. en

Amendamentul 124
Franck Proust

Propunere de rezoluție 
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. avertizează că strategia RISE nu va avea 
succes decât dacă va fi sprijinită de un 

8. avertizează că strategia RISE nu va avea 
succes decât dacă va fi sprijinită de un 
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cadru macroeconomic adecvat și de 
resursele bugetare necesare pentru a atrage 
investiții private; în acest context, solicită o 
strategie de creștere europeană ecologică și 
regretă reducerile operate de Consiliu la 
rubrica 1A din CFM;

cadru macroeconomic adecvat și de 
resursele bugetare necesare pentru a atrage 
investiții private; în acest context, solicită o 
strategie de creștere europeană favorabilă 
incluziunii și regretă reducerile operate de 
Consiliu la rubrica 1A din CFM;

Or. fr

Amendamentul 125
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. avertizează că strategia RISE nu va avea 
succes decât dacă va fi sprijinită de un 
cadru macroeconomic adecvat și de 
resursele bugetare necesare pentru a atrage 
investiții private; în acest context, solicită o 
strategie de creștere europeană ecologică și 
regretă reducerile operate de Consiliu la 
rubrica 1A din CFM;

8. avertizează că strategia RISE nu va avea 
succes decât dacă va fi sprijinită de un 
cadru macroeconomic adecvat și de 
resursele bugetare necesare pentru a atrage 
investiții private; în acest context, solicită o 
strategie de creștere europeană și regretă 
reducerile operate de Consiliu la rubrica 
1A din CFM;

Or. en

Amendamentul 126
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că PI a Uniunii ar trebui să 
fie definită clar, la fel ca numeroase alte 
practici și tendințe care domină în prezent 
în domeniul PI în UE și în statele 
membre;

Or. de
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Amendamentul 127
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că toate industriile au 
nevoie de stabilitate și să, prin urmare, 
este esențial ca dezvoltarea economică a 
pieței interne să fie prevăzută cu norme și 
standarde predictibile și ca acestea să fie 
aplicate în mod eficient în statele 
membre;

Or. es

Amendamentul 128
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. aplaudă abordarea transversală a 
Comisiei în ceea ce privește PI; susține 
faptul că RISE ar trebui să urmeze un 
concept PI orizontal, și nu vertical;
consideră că măsurile specifice sectoarelor 
trebuie, de regulă, să fie conectate cu 
specializarea sectorială care promovează 
strategii de înaltă tehnologie și cu valoare 
adăugată ridicată;

9. salută abordarea transversală a Comisiei 
în ceea ce privește PI; susține faptul că PI
ar trebui să urmeze o abordare matrice de 
combinare a conceptelor de politică 
orizontală și verticală; consideră că
politicile sectoriale ar trebui reorientate 
mai curând pe sprijinirea lanțurilor de 
valoare sau a grupurilor de activitate cu 
un potențial mare de creștere decât să se 
bazeze pe clasificarea sectorului 
tradițional;

Or. en

Amendamentul 129
Patrizia Toia
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Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. aplaudă abordarea transversală a 
Comisiei în ceea ce privește PI; susține 
faptul că RISE ar trebui să urmeze un 
concept PI orizontal, și nu vertical; 
consideră că măsurile specifice sectoarelor 
trebuie, de regulă, să fie conectate cu 
specializarea sectorială care promovează 
strategii de înaltă tehnologie și cu valoare 
adăugată ridicată;

9. salută abordarea transversală a Comisiei 
în ceea ce privește PI; susține faptul că 
RISE ar trebui să urmeze un concept PI 
orizontal, și nu vertical; consideră că 
măsurile specifice sectoarelor trebuie, de 
regulă, să fie conectate cu specializarea 
sectorială care promovează ocuparea forței 
de muncă, competențele, spiritul 
antreprenorial, inovarea, creativitatea și
strategii de înaltă tehnologie și cu valoare 
adăugată ridicată în sectoare al căror 
potențial sprijină ocuparea forței de 
muncă și creșterea economică în Europa; 
în acest scop, evaluează pozitiv exemplele 
de grupare a sectoarelor pe teme 
individuale care răspund nevoii de 
flexibilitate și permit realizarea unui 
produs tehnologic performant și durabil 
din punctul de vedere al mediului;

Or. it

Amendamentul 130
Henri Weber

Propunere de rezoluție 
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. aplaudă abordarea transversală a 
Comisiei în ceea ce privește PI; susține 
faptul că RISE ar trebui să urmeze un 
concept PI orizontal, și nu vertical; 
consideră că măsurile specifice sectoarelor 
trebuie, de regulă, să fie conectate cu 
specializarea sectorială care promovează 
strategii de înaltă tehnologie și cu valoare 
adăugată ridicată;

9. salută abordarea transversală a Comisiei 
în ceea ce privește PI; susține faptul că 
RISE ar trebui să urmeze un concept PI 
orizontal, și nu vertical; consideră că 
măsurile specifice sectoarelor trebuie, de 
regulă, să fie conectate cu specializarea 
sectorială care vizează promovarea 
competențelor, a locurilor de muncă, a 
creativității, a inovării și a exporturilor; 
consideră că ele trebuie să urmărească, de 
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asemenea, promovarea strategiilor cu 
valoare adăugată ridicată în sectoarele care 
stimulează ocuparea forței de muncă și 
creșterea economică în Europa; 

Or. fr

Amendamentul 131
Gaston Franco

Propunere de rezoluție 
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. aplaudă  abordarea transversală a 
Comisiei în ceea ce privește PI; susține 
faptul că RISE ar trebui să urmeze un 
concept PI orizontal, și nu vertical; 
consideră că măsurile specifice sectoarelor 
trebuie, de regulă, să fie conectate cu 
specializarea sectorială care promovează 
strategii de înaltă tehnologie și cu valoare 
adăugată ridicată;

9. salută abordarea transversală a Comisiei 
în ceea ce privește PI; susține faptul că 
RISE ar trebui să urmeze un concept PI 
orizontal, și nu vertical; consideră că 
măsurile specifice sectoarelor trebuie, de 
regulă, să fie conectate cu specializarea 
sectorială care promovează strategii de 
înaltă tehnologie și cu valoare adăugată 
ridicată; recomandă ca problemele legate 
de industrie și de competitivitate să fie 
complet incluse în alte politici europene, 
în domenii precum concurența, comerțul 
internațional, energia, mediul, inovarea, 
fondurile structurale, formarea, turismul, 
cultura, în vederea creării unei abordări 
coerente și coordonate;

Or. fr

Amendamentul 132
Franck Proust, Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție 
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. aplaudă  abordarea transversală a 
Comisiei în ceea ce privește PI; susține 

9. salută  abordarea transversală a Comisiei 
în ceea ce privește PI; susține faptul că 
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faptul că RISE ar trebui să urmeze un 
concept PI orizontal, și nu vertical; 
consideră că măsurile specifice sectoarelor 
trebuie, de regulă, să fie conectate cu 
specializarea sectorială care promovează 
strategii de înaltă tehnologie și cu valoare 
adăugată ridicată;

RISE ar trebui să urmeze un concept PI 
orizontal, și nu vertical; consideră că 
măsurile specifice sectoarelor trebuie, de 
regulă, să fie conectate cu specializarea 
sectorială care promovează strategii de 
înaltă tehnologie și cu valoare adăugată 
ridicată, protejând, în același timp, 
industriile de bază; solicită statelor 
membre și Comisiei să își concentreze 
eforturile asupra sectoarelor care dispun 
de un know-how solid, de un nivel înalt de 
investiție în C-D și asupra creării unei 
valori adăugate;

Or. fr

Amendamentul 133
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. aplaudă abordarea transversală a 
Comisiei în ceea ce privește PI; susține 
faptul că RISE ar trebui să urmeze un 
concept PI orizontal, și nu vertical;
consideră că măsurile specifice sectoarelor 
trebuie, de regulă, să fie conectate cu 
specializarea sectorială care promovează 
strategii de înaltă tehnologie și cu valoare 
adăugată ridicată;

9. salută abordarea transversală a Comisiei 
în ceea ce privește PI; susține faptul că
măsurile de reindustrializare a Europei ar 
trebui să urmeze un concept PI orizontal, și 
nu vertical; consideră că măsurile specifice 
sectoarelor trebuie, de regulă, să fie 
conectate cu specializarea sectorială care
promovează strategii de înaltă tehnologie și 
cu valoare adăugată ridicată; consideră că 
importanța celorlalte sectoare trebuie, de 
asemenea, luată în considerare și că 
industria ar trebui diversificată;

Or. sl

Amendamentul 134
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. aplaudă abordarea transversală a 
Comisiei în ceea ce privește PI; susține 
faptul că RISE ar trebui să urmeze un 
concept PI orizontal, și nu vertical;
consideră că măsurile specifice sectoarelor 
trebuie, de regulă, să fie conectate cu
specializarea sectorială care promovează 
strategii de înaltă tehnologie și cu valoare 
adăugată ridicată;

9. salută abordarea transversală a Comisiei 
în ceea ce privește PI; susține faptul că 
RISE ar trebui să urmeze un concept PI 
orizontal, și nu vertical; consideră că 
măsurile specifice sectoarelor trebuie, de 
regulă, să fie conectate cu strategiile cu 
valoare adăugată ridicată cu potențial de 
stimulare a creșterii economice și a 
ocupării forței de muncă în Europa;

Or. en

Amendamentul 135
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție 
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. aplaudă abordarea transversală a 
Comisiei în ceea ce privește PI; susține 
faptul că RISE ar trebui să urmeze un 
concept PI orizontal, și nu vertical; 
consideră că măsurile specifice sectoarelor 
trebuie, de regulă, să fie conectate cu 
specializarea sectorială care promovează 
strategii de înaltă tehnologie și cu valoare 
adăugată ridicată;

9. salută abordarea transversală a Comisiei 
în ceea ce privește PI; susține faptul că
această strategie industrială ar trebui să 
urmeze un concept PI orizontal, și nu 
vertical; consideră că măsurile specifice 
sectoarelor trebuie, de regulă, să fie 
conectate cu specializarea sectorială care 
promovează strategii de înaltă tehnologie și 
cu valoare adăugată ridicată;

Or. fr

Amendamentul 136
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită instituțiile și guvernele 



PE516.804v01-00 66/91 AM\1000727RO.doc

RO

naționale din UE să prevadă măsuri care 
vizează facilitarea competitivității 
industriei eficiente în cadrul pieței unice 
și în contextul global, printr-o coordinare 
mai puternică a tuturor politicilor 
relevante;

Or. en

Amendamentul 137
Franck Proust

Propunere de rezoluție 
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. este de acord cu Comisia că PI trebuie 
să fie o structură de guvernanță eficientă și 
integrată, care să includă monitorizarea; 
reamintește recomandarea PE inclusă în 
raportul Lange privind industria de a 
institui un grup operativ permanent al 
Comisiei în materie de PI, alcătuit din 
direcțiile generale relevante; solicită 
Comisiei să prezinte rapoarte anuale 
Parlamentului European cu privire la 
progresele înregistrate de strategia RISE; 
subliniază faptul că strategia RISE necesită 
o alianță a părților interesate din industrie, 
sindicate, mediul academic și societatea 
civilă; solicită Comisiei să aplice în 
totalitate articolul 173 alineatul (2) din 
tratat, pentru a promova strategia RISE;

10. este de acord cu Comisia că PI trebuie 
să fie o structură de guvernanță eficientă și 
integrată, care să includă monitorizarea; 
reamintește recomandarea PE inclusă în 
raportul Lange privind industria de a 
institui un grup operativ permanent al 
Comisiei în materie de PI, alcătuit din 
direcțiile generale relevante; solicită 
Comisiei să realizeze un studiu în vederea 
identificării clare a supracapacității și a 
restructurărilor care afectează anumite 
sectoare, să propună soluții pe termen 
scurt și să prezinte rapoarte anuale 
Parlamentului European cu privire la 
progresele înregistrate de strategia RISE, 
inclusiv o expunere despre decalajul 
dintre ambițiile și competențele și 
instrumentele de care ea dispune; 
subliniază faptul că strategia RISE necesită 
o alianță a părților interesate din industrie, 
sindicate, mediul academic și societatea 
civilă; solicită Comisiei să își mobilizeze 
propriile resurse (competențe, 
instrumente, servicii) și să aplice în 
totalitate articolul 173 alineatul (2) din 
tratat, pentru a promova strategia RISE;

Or. fr
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Amendamentul 138
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. este de acord cu Comisia că PI trebuie 
să fie o structură de guvernanță eficientă și 
integrată, care să includă monitorizarea;
reamintește recomandarea PE inclusă în 
raportul Lange privind industria de a 
institui un grup operativ permanent al 
Comisiei în materie de PI, alcătuit din 
direcțiile generale relevante; solicită 
Comisiei să prezinte rapoarte anuale
Parlamentului European cu privire la 
progresele înregistrate de strategia RISE;
subliniază faptul că strategia RISE necesită 
o alianță a părților interesate din industrie, 
sindicate, mediul academic și societatea 
civilă; solicită Comisiei să aplice în 
totalitate articolul 173 alineatul (2) din 
tratat, pentru a promova strategia RISE;

10. este de acord cu Comisia că PI trebuie 
să fie o structură de guvernanță eficientă și 
integrată, care să includă monitorizarea;
reamintește recomandarea PE inclusă în 
raportul Lange privind industria de a 
institui un grup operativ permanent al 
Comisiei în materie de PI, alcătuit din 
direcțiile generale relevante; ia în 
considerare contribuțiile părților 
interesate și coordonează și monitorizează 
punerea în aplicare; solicită Comisiei să 
prezinte rapoarte anuale Parlamentului 
European cu privire la progresele 
înregistrate de strategia RISE; subliniază 
faptul că strategia RISE necesită o alianță
de parteneriat a părților interesate din 
industrie din diferite sectoare, sindicate, 
mediul academic și societatea civilă, 
precum grupuri de supraveghere 
împotriva abuzurilor față de consumatori 
și organizații neguvernamentale; solicită 
Comisiei să aplice în totalitate articolul 173 
alineatul (2) din tratat, pentru a promova 
strategia RISE;

Or. en

Amendamentul 139
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție 
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. este de acord cu Comisia că PI trebuie 
să fie o structură de guvernanță eficientă și 
integrată, care să includă monitorizarea; 
reamintește recomandarea PE inclusă în 
raportul Lange privind industria de a 
institui un grup operativ permanent al 
Comisiei în materie de PI, alcătuit din 
direcțiile generale relevante; solicită 
Comisiei să prezinte rapoarte anuale 
Parlamentului European cu privire la 
progresele înregistrate de strategia RISE; 
subliniază faptul că strategia RISE necesită 
o alianță a părților interesate din industrie, 
sindicate, mediul academic și societatea 
civilă; solicită Comisiei să aplice în 
totalitate articolul 173 alineatul (2) din 
tratat, pentru a promova strategia RISE;

10. este de acord cu Comisia că PI trebuie 
să fie o structură de guvernanță eficientă și 
integrată, care să includă monitorizarea și 
supervizarea activităților; reamintește 
recomandarea PE inclusă în raportul Lange 
privind industria de a institui un grup 
operativ permanent al Comisiei în materie 
de PI, alcătuit din direcțiile generale 
relevante; solicită Comisiei să prezinte 
rapoarte anuale Parlamentului European cu 
privire la progresele înregistrate de această 
strategie industrială; subliniază faptul că 
strategia RISE necesită o alianță a părților 
interesate din industrie, sindicate, mediul 
academic și societatea civilă; solicită 
Comisiei să aplice în totalitate articolul 173 
alineatul (2) din tratat, pentru a promova 
această strategie industrială;

Or. fr

Amendamentul 140
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. este de acord cu Comisia că PI trebuie 
să fie o structură de guvernanță eficientă și 
integrată, care să includă monitorizarea;
reamintește recomandarea PE inclusă în 
raportul Lange privind industria de a 
institui un grup operativ permanent al 
Comisiei în materie de PI, alcătuit din 
direcțiile generale relevante; solicită 
Comisiei să prezinte rapoarte anuale 
Parlamentului European cu privire la 
progresele înregistrate de strategia RISE;
subliniază faptul că strategia RISE necesită 
o alianță a părților interesate din industrie, 
sindicate, mediul academic și societatea 

10. este de acord cu Comisia că PI trebuie 
să fie o structură de guvernanță eficientă și 
integrată, care să includă monitorizarea;
reamintește recomandarea PE inclusă în 
raportul Lange privind industria de a 
institui un grup operativ permanent al 
Comisiei în materie de PI, alcătuit din 
direcțiile generale relevante; solicită 
Comisiei să prezinte rapoarte anuale 
Parlamentului European cu privire la 
progresele înregistrate de strategia RISE;
subliniază faptul că strategia RISE necesită 
o alianță a părților interesate din industrie, 
sindicate, mediul academic și societatea 
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civilă; solicită Comisiei să aplice în 
totalitate articolul 173 alineatul (2) din 
tratat, pentru a promova strategia RISE;

civilă pentru a integra în mod sistematic 
principii complexe precum 
responsabilitatea extinsă a producătorilor 
și a consumatorilor; solicită Comisiei să 
aplice în totalitate articolul 173 
alineatul (2) din tratat, pentru a promova 
strategia RISE;

Or. en

Amendamentul 141
Gaston Franco

Propunere de rezoluție 
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. este de acord cu Comisia că PI trebuie 
să fie o structură de guvernanță eficientă și 
integrată, care să includă monitorizarea; 
reamintește recomandarea PE inclusă în 
raportul Lange privind industria de a 
institui un grup operativ permanent al 
Comisiei în materie de PI, alcătuit din 
direcțiile generale relevante; solicită 
Comisiei să prezinte rapoarte anuale 
Parlamentului European cu privire la 
progresele înregistrate de strategia RISE; 
subliniază faptul că strategia RISE necesită 
o alianță a părților interesate din industrie, 
sindicate, mediul academic și societatea 
civilă; solicită Comisiei să aplice în 
totalitate articolul 173 alineatul (2) din 
tratat, pentru a promova strategia RISE;

10. este de acord cu Comisia că PI trebuie 
să fie o structură de guvernanță eficientă și 
integrată, care să includă monitorizarea; 
reamintește recomandarea PE inclusă în 
raportul Lange privind industria de a 
institui un grup operativ permanent al 
Comisiei în materie de PI, alcătuit din 
direcțiile generale relevante; solicită 
Comisiei să prezinte rapoarte anuale 
Parlamentului European cu privire la 
progresele înregistrate de strategia RISE; 
subliniază faptul că strategia RISE necesită 
o alianță a părților interesate din industrie 
(inclusiv IMM-urile), sindicate, mediul 
academic și societatea civilă; solicită 
Comisiei să aplice în totalitate articolul 173 
alineatul (2) din tratat, pentru a promova 
strategia RISE;

Or. fr

Amendamentul 142
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. este de acord cu Comisia că PI trebuie 
să fie o structură de guvernanță eficientă și 
integrată, care să includă monitorizarea;
reamintește recomandarea PE inclusă în 
raportul Lange privind industria de a 
institui un grup operativ permanent al 
Comisiei în materie de PI, alcătuit din 
direcțiile generale relevante; solicită 
Comisiei să prezinte rapoarte anuale 
Parlamentului European cu privire la 
progresele înregistrate de strategia RISE;
subliniază faptul că strategia RISE necesită 
o alianță a părților interesate din industrie, 
sindicate, mediul academic și societatea 
civilă; solicită Comisiei să aplice în 
totalitate articolul 173 alineatul (2) din 
tratat, pentru a promova strategia RISE;

10. este de acord cu Comisia că PI trebuie 
să fie o structură de guvernanță eficientă și 
integrată, care să includă monitorizarea;
reamintește recomandarea PE inclusă în 
raportul Lange privind industria de a 
institui un grup operativ permanent al 
Comisiei în materie de PI, alcătuit din 
direcțiile generale relevante; solicită 
Comisiei să prezinte rapoarte anuale 
Parlamentului European cu privire la 
progresele înregistrate de măsuri;
subliniază faptul că strategia RISE necesită 
o alianță a părților interesate din industrie, 
sindicate, mediul academic și societatea 
civilă; solicită Comisiei să aplice în 
totalitate articolul 173 alineatul (2) din 
tratat, pentru a promova măsurile;

Or. sl

Amendamentul 143
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. atrage atenția asupra faptului că 
patru dintre cele 27 de state membre —
Germania (27,29 %), Italia (12,44 %), 
Regatul Unit (11,93 %) și Franța 
(11,65 %) — au realizat peste 60 % din 
producția industrială a UE în 2010, in 
timp ce 10 state membre au realizat 
împreună sub 4 % din producția 
industrială a UE și solicită Comisiei să ia 
măsurile necesare pentru redresarea 
producției industriale a UE în toate statele 
membre ale UE și, în special, în cele a 
căror producție industrială reprezintă sub 
1 % din producția industrială a UE;
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Or. ro

Amendamentul 144
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că politica din alte 
domenii ar trebui formulată luând în 
considerare obiectivele PI în vederea 
promovării unei abordări holistice a 
politicii industriale; reamintește în acest 
sens CECO, care dovedește că o acțiune 
de succes, integrată și inovatoare a PI 
generează creștere economică și locuri de 
muncă, promovează integrarea și este de 
natura unui parteneriat social;

Or. de

Amendamentul 145
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. salută strategiile sectoriale din 
industria autovehiculelor (Cars 2020) și a 
oțelului (planul de acțiune privind oțelul) 
și solicită Comisiei să adopte măsuri de 
implementare a strategiilor;

Or. de

Amendamentul 146
Jean-Pierre Audy
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Propunere de rezoluție 
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. susține faptul că strategia RISE trebuie 
orientată către revitalizarea fluxurilor de 
investiții în sudul Europei, pentru a 
relansa creșterea, în special printr-o 
specializare inteligentă și prin formarea de 
grupuri (clusters), inclusiv grupuri 
transnaționale;

11. susține faptul că această strategie 
industrială trebuie orientată către 
revitalizarea fluxurilor de investiții în 
întreaga Uniune Europeană și, în special, 
în regiunile care s-au dezindustrializat în 
ultimii ani, pentru a relansa creșterea, în 
special printr-o specializare inteligentă și 
prin formarea de grupuri (clustere), 
inclusiv grupuri transnaționale;

Or. fr

Amendamentul 147
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. susține faptul că strategia RISE trebuie 
orientată către revitalizarea fluxurilor de
investiții în sudul Europei, pentru a 
relansa creșterea, în special printr-o 
specializare inteligentă și prin formarea de 
grupuri (clusters), inclusiv grupuri 
transnaționale;

11. susține faptul că strategia RISE trebuie 
orientată din nou către transformarea 
sudului Europei într-un mediu atractiv și 
competitiv pentru investiții, pentru a 
relansa creșterea, în special printr-o 
specializare inteligentă și prin formarea de 
grupuri (clustere), inclusiv grupuri 
transnaționale;

Or. de

Amendamentul 148
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. susține faptul că strategia RISE trebuie 
orientată către revitalizarea fluxurilor de 
investiții în sudul Europei, pentru a relansa 
creșterea, în special printr-o specializare 
inteligentă și prin formarea de grupuri 
(clusters), inclusiv grupuri transnaționale;

11. susține faptul că strategia RISE trebuie 
orientată către revitalizarea fluxurilor de 
investiții în sudul Europei și în Europa 
Centrală și de Est, pentru a relansa 
creșterea, în special printr-o specializare 
inteligentă locală și prin formarea de
grupuri regionale;

Or. pl

Amendamentul 149
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. susține faptul că strategia RISE trebuie 
orientată către revitalizarea fluxurilor de 
investiții în sudul Europei, pentru a relansa 
creșterea, în special printr-o specializare 
inteligentă și prin formarea de grupuri
(clusters), inclusiv grupuri transnaționale;

11. susține faptul că strategia RISE trebuie 
orientată către revitalizarea fluxurilor de 
investiții în sudul Europei, pentru a relansa 
creșterea, în special printr-o specializare 
inteligentă și prin formarea de grupuri și 
rețele de întreprinderi, operând și la nivel 
transnațional;

Or. en

Amendamentul 150
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. susține faptul că strategia RISE trebuie 
orientată către revitalizarea fluxurilor de 
investiții în sudul Europei, pentru a relansa 
creșterea, în special printr-o specializare 
inteligentă și prin formarea de grupuri

11. susține faptul că măsurile de 
reindustrializare a Europei trebuie 
orientate către revitalizarea fluxurilor de 
investiții în sudul Europei, pentru a relansa 
creșterea, în special printr-o specializare 
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(clusters), inclusiv grupuri transnaționale; inteligentă și prin formarea de grupuri
(clustere), inclusiv grupuri transnaționale;

Or. sl

Amendamentul 151
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. susține faptul că strategia RISE trebuie 
orientată către revitalizarea fluxurilor de 
investiții în sudul Europei, pentru a relansa 
creșterea, în special printr-o specializare 
inteligentă și prin formarea de grupuri
(clusters), inclusiv grupuri transnaționale;

11. susține faptul că strategia RISE trebuie 
orientată către revitalizarea fluxurilor de 
investiții în Europa, pentru a relansa 
creșterea, în special printr-o specializare 
inteligentă și prin formarea de grupuri
(clustere), inclusiv grupuri transnaționale;

Or. en

Amendamentul 152
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. susține faptul că strategia RISE trebuie 
orientată către revitalizarea fluxurilor de 
investiții în sudul Europei, pentru a relansa 
creșterea, în special printr-o specializare 
inteligentă și prin formarea de grupuri
(clusters), inclusiv grupuri transnaționale;

11. susține faptul că strategia RISE trebuie 
orientată către revitalizarea fluxurilor de 
investiții în sudul Europei, pentru a relansa 
creșterea, în special printr-o specializare 
inteligentă și prin formarea de grupuri
(clustere), inclusiv grupuri transnaționale și 
regionale;

Or. en

Amendamentul 153
Jolanta Emilia Hibner
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. susține faptul că strategia RISE trebuie 
orientată către revitalizarea fluxurilor de 
investiții în sudul Europei, pentru a relansa 
creșterea, în special printr-o specializare 
inteligentă și prin formarea de grupuri
(clusters), inclusiv grupuri transnaționale;

11. susține faptul că strategia RISE trebuie 
orientată către revitalizarea fluxurilor de 
investiții în sudul și estul Europei, pentru a 
relansa creșterea, în special printr-o 
specializare inteligentă și prin formarea de 
grupuri (clustere), inclusiv grupuri 
transnaționale;

Or. pl

Amendamentul 154
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. aplaudă activitatea vicepreședintelui 
Tajani în ceea ce privește coordonarea mai 
strânsă a PI cu Consiliul Competitivitate;
subliniază faptul că strategia RISE trebuie 
să fie coordonată cu politica industrială a 
statelor membre;

12. salută activitatea vicepreședintelui 
Tajani în ceea ce privește coordonarea mai 
strânsă a PI cu Consiliul Competitivitate;
subliniază faptul că ar trebui create 
precondiții care să fie favorabile 
întreprinderilor și industriei, atât la 
nivelul UE, cât și la nivel național, cu 
referire specială la PI, pentru a face 
posibilă concurența pe plan internațional; 
consideră că, în special reglementările 
inteligente, o birocrație redusă, o politică 
de mediu echilibrată care este îndreptată 
spre concurență, precum și norme 
flexibile privind programul de lucru și 
luarea în considerare de către sistemul 
educațional a necesităților pieței muncii 
constituie precondiții esențiale pentru 
dezvoltarea industrială;

Or. de
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Amendamentul 155
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. aplaudă activitatea vicepreședintelui 
Tajani în ceea ce privește coordonarea mai 
strânsă a PI cu Consiliul Competitivitate;
subliniază faptul că strategia RISE trebuie 
să fie coordonată cu politica industrială a 
statelor membre;

12. salută activitatea vicepreședintelui 
Tajani în ceea ce privește coordonarea mai 
strânsă a PI cu Consiliul Competitivitate;
subliniază faptul că strategia RISE trebuie 
să fie coordonată cu politica industrială a 
statelor membre; susține ideea consolidării 
rolului Consiliului Competitivitate, care 
ar putea să își asume răspunderea pentru 
coordonarea pe verticală a politicilor la 
nivel european, la nivelul statelor membre 
și la nivel regional;

Or. es

Amendamentul 156
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. aplaudă activitatea vicepreședintelui 
Tajani în ceea ce privește coordonarea mai 
strânsă a PI cu Consiliul Competitivitate;
subliniază faptul că strategia RISE trebuie 
să fie coordonată cu politica industrială a 
statelor membre;

12. salută activitatea vicepreședintelui 
Tajani în ceea ce privește coordonarea mai 
strânsă a PI cu Consiliul Competitivitate;
recunoaște că o PI pentru strategia RISE 
ar trebui să formeze o bază comună 
pentru UE, dar subliniază faptul că 
aceasta trebuie să ia în considerare 
diferitele circumstanțe naționale și 
regionale și să fie coordonată cu politica 
industrială a statelor membre;

Or. en
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Amendamentul 157
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. aplaudă activitatea vicepreședintelui 
Tajani în ceea ce privește coordonarea mai 
strânsă a PI cu Consiliul Competitivitate;
subliniază faptul că strategia RISE trebuie 
să fie coordonată cu politica industrială a 
statelor membre;

12. salută activitatea vicepreședintelui 
Tajani în ceea ce privește coordonarea mai 
strânsă a PI cu Consiliul Competitivitate;
subliniază faptul că măsurile de 
reindustrializare a Europei trebuie să fie 
coordonate cu politica industrială a statelor 
membre;

Or. sl

Amendamentul 158
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție 
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. aplaudă activitatea vicepreședintelui 
Tajani în ceea ce privește coordonarea mai 
strânsă a PI cu Consiliul Competitivitate; 
subliniază faptul că strategia RISE trebuie 
să fie coordonată cu politica industrială a 
statelor membre;

12. aplaudă activitatea vicepreședintelui 
Tajani în ceea ce privește coordonarea mai 
strânsă a PI cu Consiliul Competitivitate; 
subliniază faptul că această strategie 
industrială europeană trebuie să fie 
coordonată cu cea a statelor membre;

Or. fr

Amendamentul 159
Franck Proust

Propunere de rezoluție 
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că regiunile ar trebui să fie 13. consideră că diversele niveluri ale 
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angrenate pe deplin în identificarea 
priorităților și a potențialului pentru 
industrie în teritoriile lor; salută activitatea 
întreprinsă de Comitetul Regiunilor, 
precum și eforturile Comisiei, în ceea ce 
privește strategiile de specializare 
inteligentă în vederea direcționării 
fondurilor UE către obiectivele Strategiei 
Europa 2020;

unităților teritoriale ar trebui să fie 
angrenate și să acționeze în mod 
coordonat în identificarea priorităților și a 
potențialului pentru industrie pe teritoriile 
lor; salută activitatea întreprinsă de 
Comitetul Regiunilor, precum și eforturile 
Comisiei, în ceea ce privește strategiile de 
specializare inteligentă în vederea 
direcționării fondurilor UE către 
obiectivele Strategiei Europa 2020;

Or. fr

Amendamentul 160
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că regiunile ar trebui să fie 
angrenate pe deplin în identificarea 
priorităților și a potențialului pentru 
industrie în teritoriile lor; salută activitatea 
întreprinsă de Comitetul Regiunilor, 
precum și eforturile Comisiei, în ceea ce 
privește strategiile de specializare 
inteligentă în vederea direcționării 
fondurilor UE către obiectivele Strategiei 
Europa 2020;

13. consideră că autoritățile locale ar 
trebui să fie angrenate pe deplin în 
identificarea priorităților și a potențialului
local pentru industrie în teritoriile lor și în 
stimularea dezvoltării IMM-urilor; salută 
activitatea întreprinsă de Comitetul 
Regiunilor, precum și eforturile Comisiei, 
în ceea ce privește strategiile de 
specializare inteligentă în vederea 
direcționării fondurilor UE către 
obiectivele Strategiei Europa 2020;

Or. pl

Amendamentul 161
Franck Proust

Propunere de rezoluție 
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. reamintește că IMM-urile industriale 
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sunt primele victime ale crizei, în timp ce 
ele reprezintă un avantaj având în vedere 
că au dimensiunea și reactivitatea 
suficientă pentru a răspunde 
schimbărilor; solicită Comisiei și statelor 
membre să instituie programe specifice de 
sprijin și de însoțire a IMM-urilor, în 
special prin identificarea timpurie a 
campionilor industriali;

Or. fr

Amendamentul 162
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită Comisiei să prevadă măsuri 
convergente în politicile structurale 
(FEDER și FSE), în vederea creării 
condițiilor pentru o creștere durabilă în 
timp; reamintește, în special, necesitatea 
de a armoniza politicile naționale cu 
politicile europene, în primul rând pentru 
a depăși situația gravă a sărăciei și, în al 
doilea rând, pentru a redresa munca și 
producția;

Or. it

Amendamentul 163
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază că Parlamentul European 
(PE) ar trebui să fie informat cu 
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regularitate cu privire la evoluția PE și 
salută raportul Comisiei privind progresul 
anual; regretă faptul că PE nu a fost 
menționat până acum în structurile de 
guvernare propuse de Comisie; propune 
ca grupul operativ pentru liniile de 
acțiune prioritară să publice un raport 
anual pe lângă cel din partea Comisiei 
pentru PE;

Or. en

Amendamentul 164
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază importanța îmbunătățirii 
comunicării Uniunii privind politica sa 
industrială în atenția cetățenilor și, în 
special, a tinerilor, în vederea valorificării 
imaginii industriei europene, a meseriilor 
sale și a know-how-ului său;

Or. fr

Amendamentul 165
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. preconizează că măsurile și acțiunile 
care promovează antreprenoriatul la nivel 
european sau național se vor aplica 
tuturor tipurilor de întreprinderi, 
cooperative, activități meșteșugărești, 
profesii liberale și întreprinderi din 
economia socială;
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Or. en

Amendamentul 166
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. evidențiază necesitatea consolidării 
rolului instituțiilor locale în procesul 
reindustrializării, cu scopul de a pune 
comunitățile locale în centrul inițiativei 
antreprenoriale;

Or. it

Amendamentul 167
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază faptul că numai printr-o 
ofensivă orientată spre inovare, eficiență și 
tehnologii durabile baza industrială a UE 
se poate moderniza și își poate spori 
competitivitatea esențială;

14. subliniază faptul că numai printr-o 
ofensivă orientată spre inovare, eficiență și 
tehnologii durabile baza industrială a UE 
se poate moderniza și își poate spori 
competitivitatea esențială; subliniază că, în 
acest context, ar trebui luat în considerare 
raportul anual al Comisiei (Tabloul de 
bord al Uniunii inovării 2013), care arată 
modul în care inovarea afectează 
ameliorarea competitivității de lungă 
durată și care prevede o evaluare 
comparativă a statelor membre din UE în 
ceea ce privește cercetarea și inovarea și 
indică punctele tari și punctele slabe ale 
sistemelor lor de cercetare și inovare;

Or. de
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Amendamentul 168
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază faptul că numai printr-o 
ofensivă orientată spre inovare, eficiență și 
tehnologii durabile baza industrială a UE
se poate moderniza și își poate spori 
competitivitatea esențială;

14. subliniază faptul că numai printr-o 
ofensivă orientată spre inovare, eficiență și 
tehnologii durabile, împreună cu noile 
modele de afaceri bazate pe expertiză 
îmbunătățită, creativitate și producție pe 
plan local, se poate regenera și spori 
competitivitatea bazei industriale a UE;

Or. en

Amendamentul 169
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază faptul că numai printr-o 
ofensivă orientată spre inovare, eficiență și 
tehnologii durabile baza industrială a UE 
se poate moderniza și își poate spori 
competitivitatea esențială;

14. subliniază faptul că numai printr-o 
ofensivă orientată spre inovare, eficiență și 
tehnologii durabile baza industrială a UE 
se poate moderniza și își poate spori 
competitivitatea esențială; consideră că 
inovarea trebuie să fie promovată la 
nivelul comisiei, incluzând toate părțile 
interesate, de la ateliere și inovare 
netehnică, la C-D de înaltă tehnologie în 
laboratoare de cercetare;

Or. en

Amendamentul 170
Henri Weber
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Propunere de rezoluție 
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază faptul că numai printr-o 
ofensivă orientată spre inovare, eficiență și 
tehnologii durabile baza industrială a UE 
se poate moderniza și își poate spori 
competitivitatea esențială;

14. subliniază faptul că numai printr-o 
ofensivă orientată spre inovare, eficiență și 
tehnologii durabile și prin promovarea 
unor noi modele economice bazate pe 
competențe, creativitate și producție 
locală, baza industrială a UE se poate 
moderniza și își poate spori 
competitivitatea esențială;

Or. fr

Amendamentul 171
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază faptul că numai printr-o 
ofensivă orientată spre inovare, eficiență și 
tehnologii durabile baza industrială a UE 
se poate moderniza și își poate spori 
competitivitatea esențială;

14. subliniază faptul că numai printr-o 
ofensivă orientată spre inovare de 
stimulare a eficienței și dezvoltare 
durabilă baza industrială a UE se poate 
moderniza din punct de vedere tehnologic
și își poate spori competitivitatea regională 
și globală;

Or. pl

Amendamentul 172
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază faptul că numai printr-o
ofensivă orientată spre inovare, eficiență și 
tehnologii durabile baza industrială a UE 

14. subliniază faptul că o ofensivă orientată 
spre inovare, eficiență și tehnologii 
durabile are potențialul de a moderniza
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se poate moderniza și își poate spori 
competitivitatea esențială;

baza industrială a UE și de a-i spori 
competitivitatea esențială;

Or. en

Amendamentul 173
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază faptul că numai printr-o
ofensivă orientată spre inovare, eficiență și 
tehnologii durabile baza industrială a UE 
se poate moderniza și își poate spori
competitivitatea esențială;

14. subliniază faptul că o ofensivă orientată 
spre inovare, eficiență și tehnologii 
durabile este, de asemenea, necesară 
pentru a moderniza baza industrială a UE 
și a-i spori competitivitatea esențială;

Or. sl

Amendamentul 174
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază faptul că numai printr-o
ofensivă orientată spre inovare, eficiență și 
tehnologii durabile baza industrială a UE 
se poate moderniza și își poate spori 
competitivitatea esențială;

14. subliniază importanța promovării unei 
strategii axate pe o ofensivă orientată spre 
inovare, eficiență și tehnologii pentru a 
moderniza baza industrială a UE și a-i
spori competitivitatea esențială;

Or. en

Amendamentul 175
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază faptul că numai printr-o 
ofensivă orientată spre inovare, eficiență și 
tehnologii durabile baza industrială a UE 
se poate moderniza și își poate spori 
competitivitatea esențială;

14. subliniază faptul că numai printr-o 
ofensivă orientată spre inovare și eficiență 
baza industrială a UE se poate moderniza și 
își poate spori competitivitatea esențială;

Or. de

Amendamentul 176
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție 
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază că reușita unei noi politici 
industriale europene durabile constă în 
dezvoltarea unor abordări integrate 
sectoriale care se bazează pe implicarea 
statelor membre în realizarea obiectivelor; 
invită, astfel, statele membre și Uniunea 
Europeană să își concentreze eforturile 
asupra sectoarelor europene care dispun 
de un nivel înalt de investiții în C-D, care 
să promoveze balanța comercială din 
afara Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 177
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. invită Comisia să consolideze rețelele 
de comunicații în conformitate cu 
proiectele Smart Cities, prin colaborarea 
între regiuni, orașe, teritorii, pentru a 
gestiona servicii comune, a produce și a 
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consuma energie în mod eficient, 
stimulând intervenții de recalificare 
energetică care promovează, de exemplu, 
construirea de clădiri cu un înalt conținut 
tehnologic și un consum energetic scăzut;

Or. it

Amendamentul 178
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. având în vedere obiectivele unei 
economii bazate pe inovare, competitive 
din punct de vedere global, solicită UE și 
statelor membre să își concentreze 
eforturile asupra industriilor cu un nivel 
ridicat de C-D+i, inclusiv inovarea 
proceselor, cu participarea activă la 
balanța comercială și care utilizează 
personal calificat;

Or. es

Amendamentul 179
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. pin urmare, este esențial ca lucrătorii 
să fie implicați în mod proactiv în 
procesul de inovare, stimulând o punere 
în aplicare mai rapidă și o acceptare mai 
profundă a schimbării pentru a promova 
„societățile sustenabile”, considerând 
competitivitatea în trei privințe: top în 
termeni economici, sociali și de mediu;

Or. en
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Amendamentul 180
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. consideră că semnalele false privind 
presupusa productivitate ridicată a pieței 
de capital pune sub presiune 
întreprinderile industriale și determină 
neglijarea investițiilor și a inovărilor care 
sunt necesare pentru a atinge succese pe 
termen lung, alegând în schimb în mod 
preferențial obținerea de profituri mari pe 
termen scurt;

Or. de

Amendamentul 181
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră că fondurile UE destinate 
cercetării și inovării ar trebui să 
funcționeze ca un catalizator și să fie 
utilizate în sinergie cu alte fonduri 
naționale și regionale; reamintește 
obiectivul de 3 % destinat cercetării și 
dezvoltării (C-D), două treimi provenind 
din sectorul privat; sprijină instituirea de 
parteneriate public-private (PPP) în cadrul 
inițiativei „Orizont 2020”, pentru a 
mobiliza investițiile din sectorul privat;

15. consideră că fondurile UE destinate 
cercetării și inovării ar trebui să 
funcționeze ca un catalizator și să fie 
utilizate în sinergie cu alte fonduri 
naționale și regionale; reamintește 
obiectivul de 3 % destinat cercetării și 
dezvoltării (C-D), două treimi provenind 
din sectorul privat; sprijină instituirea de 
parteneriate public-private (PPP) în cadrul 
inițiativei „Orizont 2020”, pentru a 
mobiliza investițiile din sectorul privat;
subliniază necesitatea creării unui mediu 
favorabil; consideră fundamentală 
asigurarea unor condiții prin care 
întreprinderile să poată opera și să fie 
competitive – un sistem de creditare 
eficient, o piață cu legislații echitabile și 
transparente privind concurența, un 
sistem juridic rapid și eficient, legislații 
directe privind proprietatea industrială, 



PE516.804v01-00 88/91 AM\1000727RO.doc

RO

legislații clare privind licențierea și 
proceduri de licențiere agile și legislații 
privind imigrarea care să permită 
recrutarea de intelectuali și munca 
calificată;

Or. pt

Amendamentul 182
Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră că fondurile UE destinate 
cercetării și inovării ar trebui să 
funcționeze ca un catalizator și să fie 
utilizate în sinergie cu alte fonduri 
naționale și regionale; reamintește 
obiectivul de 3 % destinat cercetării și 
dezvoltării (C-D), două treimi provenind 
din sectorul privat; sprijină instituirea de 
parteneriate public-private (PPP) în cadrul 
inițiativei „Orizont 2020”, pentru a 
mobiliza investițiile din sectorul privat;

15. consideră că fondurile UE destinate 
cercetării și inovării ar trebui să 
funcționeze ca un catalizator și să fie 
utilizate în sinergie cu diverse instrumente
naționale și cu fondurile regionale;
reamintește obiectivul de 3 % destinat 
cercetării și dezvoltării (C-D), două treimi 
provenind din sectorul privat; sprijină 
instituirea de parteneriate public-private
(PPP) în cadrul inițiativei „Orizont 2020”, 
pentru a mobiliza investițiile din sectorul 
privat;

Or. sv

Amendamentul 183
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră că fondurile UE destinate 
cercetării și inovării ar trebui să 
funcționeze ca un catalizator și să fie 
utilizate în sinergie cu alte fonduri 
naționale și regionale; reamintește 
obiectivul de 3 % destinat cercetării și 
dezvoltării (C-D), două treimi provenind 
din sectorul privat; sprijină instituirea de 

15. consideră că fondurile UE destinate 
cercetării și inovării ar trebui să 
funcționeze ca un catalizator și să fie 
utilizate în sinergie cu alte fonduri 
naționale și regionale; reamintește 
obiectivul de 3 % destinat cercetării și 
dezvoltării (C-D), două treimi provenind 
din sectorul privat; sprijină instituirea de 
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parteneriate public-private (PPP) în cadrul 
inițiativei „Orizont 2020”, pentru a 
mobiliza investițiile din sectorul privat;

parteneriate public-private (PPP) în cadrul 
inițiativei „Orizont 2020” și solicită 
Comisiei să asigure o mobilizare 
suficientă a investițiilor din sectorul 
privat;

Or. en

Amendamentul 184
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră că fondurile UE destinate 
cercetării și inovării ar trebui să 
funcționeze ca un catalizator și să fie 
utilizate în sinergie cu alte fonduri 
naționale și regionale; reamintește 
obiectivul de 3 % destinat cercetării și 
dezvoltării (C-D), două treimi provenind 
din sectorul privat; sprijină instituirea de 
parteneriate public-private (PPP) în cadrul 
inițiativei „Orizont 2020”, pentru a 
mobiliza investițiile din sectorul privat;

15. consideră că fondurile UE destinate 
cercetării și inovării ar trebui să 
funcționeze ca un catalizator și să fie 
utilizate în sinergie cu alte fonduri 
naționale, regionale și europene; 
reamintește obiectivul de 3 % destinat 
cercetării și dezvoltării (C-D), două treimi 
provenind din sectorul privat; sprijină 
instituirea de parteneriate public-private 
(PPP) în cadrul inițiativei „Orizont 2020”, 
pentru a mobiliza investițiile din sectorul 
privat;

Or. ro

Amendamentul 185
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită ca o parte substanțială a 
fondurilor disponibile pentru IMM-uri în 
cadrul programului „Orizont 2020” să fie 
utilizată prin intermediul unui instrument 
specific pentru IMM-uri;

16. salută cota de 4 % din fonduri care 
vor fi implementate prin intermediul unui 
instrument specific pentru IMM-uri în 
cadrul programului Orizont 2020;

Or. en
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Amendamentul 186
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. salută liniile de acțiune ale Comisiei, 
precum și posibilele PPP-uri; este 
preocupat însă de faptul că evoluțiile din 
domeniile „big data” și TIC nu sunt incluse 
în mod adecvat; invită Comisia să le 
integreze în mod corespunzător; solicită 
Comisiei să sprijine formarea de grupuri la 
nivelul liniilor de acțiune, promovând 
sinergii și efecte de contagiune între 
acestea;

17. salută liniile de acțiune ale Comisiei, 
precum și posibilele PPP-uri; subliniază că 
eficiența și sustenabilitatea constituie 
priorități transversale pentru 
competitivitate care ar trebui să facă parte 
integrantă din fiecare linie de acțiune; 
este preocupat însă de faptul că evoluțiile 
din domeniile „big data” și TIC nu sunt 
incluse în mod adecvat; invită Comisia să 
le integreze în mod corespunzător; solicită 
Comisiei să sprijine formarea de grupuri la 
nivelul liniilor de acțiune, promovând 
sinergii și efecte de contagiune între 
acestea;

Or. en

Amendamentul 187
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază rolul esențial al TIC în 
tranziția către o economie sustenabilă: 
dematerializare, ecomonitorizare, 
eficiență în transporturi și logistică, 
servicii electronice și asistență medicală; 
salută noua strategie europeană 
industrială pentru electronică ce vizează 
dublarea producției de cipuri în UE la 
20 % din producția globală; insistă 
asupra promovării ulterioare a TIC în 
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sectoarele industriale tradiționale și 
asupra dezvoltării de noi produse și 
servicii digitale care contribuie la 
obiectivele dezvoltării durabile;

Or. en

Amendamentul 188
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită Comisia să propună o politică 
de grup sub forma unei cooperări între 
întreprinderi, furnizori, prestatori de 
servicii și centre de cercetare conectate; 
evidențiază importanța creării de grupuri 
transnaționale;

18. consideră că grupurile ar trebui să 
apară în mod organic într-un mod 
„ascendent” ca răspuns la nevoile de 
afaceri și/sau de cercetare; prin urmare, 
consideră că politica Comisiei privind 
grupurile ar trebui să se axeze în 
principal pe sprijinirea grupurilor 
existente și transnaționale prin sprijinirea 
cooperării între întreprinderi, furnizori, 
prestatori de servicii și centre de cercetare 
conectate

Or. en


