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Amendamentul 189
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

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. invită Comisia să propună o politică de 
grup sub forma unei cooperări, în special 
în lanțurile de valoare adăugată, între 
întreprinderi, furnizori, prestatori de 
servicii și centre de cercetare conectate;
evidențiază importanța creării de grupuri 
transnaționale, în special în vederea 
integrării unor regiuni mai slabe din 
punct de vedere structural din lanțul 
industrial european de valoare adăugată;
consideră că acesta este un aspect esențial 
care trebuie integrat în politicile 
industriale regionale;

Or. en

Amendamentul 190
Patrizia Toia

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. invită Comisia să propună o politică de 
grup și de rețele de grupuri sub forma unei 
cooperări între întreprinderi, furnizori, 
prestatori de servicii, universități și centre 
de cercetare conectate; evidențiază 
importanța creării de grupuri 
transnaționale; recunoaște, în acest sens, 
necesitatea unei redresări a grupurilor la 
nivel european și invită, pe de altă parte, 
Comisia, să supravegheze procesele de 
delocalizare globală a producției 
manufacturiere;
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Or. it

Amendamentul 191
Marian-Jean Marinescu

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. 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 pe baza unei concurențe în 
întreaga Uniune care încurajează 
participarea țărilor/regiunilor 
subreprezentate și asigură transferul de 
know-how în rândul comunităților de 
cercetare din toate statele membre;

Or. en

Amendamentul 192
Adam Gierek

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. invită Comisia să propună o politică de 
grup privind industria și serviciile bazate 
pe o cooperare între întreprinderi, 
furnizori, prestatori de servicii și centre de 
cercetare conectate și nu concurente;
evidențiază importanța creării de grupuri 
transnaționale corespunzătoare care să 
evite greșelile actuale ale corporațiilor 
transnaționale;

Or. pl
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Amendamentul 193
Gaston Franco

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. 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; încurajează Comisia să 
instituie grupuri care utilizează eficient 
resursele prin intermediul noului plan 
ecologic de acțiune pentru IMM-uri;

Or. fr

Amendamentul 194
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. salută strategia pentru tehnologii 
generice esențiale (TGE) în care UE deține 
un puternic avantaj competitiv; sprijină 
acțiunile propuse de îmbunătățire a 
coordonării și a sinergiilor între politici și 
instrumente, inclusiv fondurile structurale 
ale UE; salută inițiativele de intensificare a 
acțiunilor specifice grupurilor și asociate 
TGE, precum și cooperarea transregională 
crescută;

19. salută strategia pentru tehnologii 
generice esențiale (TGE) în care UE are 
posibilitatea de a obține un avantaj 
competitiv puternic având în vedere baza 
sa solidă de cercetare, însă consideră că 
este necesar un efort mult mai mare în 
ceea ce privește exploatarea rezultatelor 
pentru a obține acest avantaj competitiv 
anticipat; sprijină acțiunile propuse de 
îmbunătățire a coordonării și a sinergiilor 
între politici și instrumente, inclusiv 
fondurile structurale ale UE; salută 
inițiativele de intensificare a acțiunilor 
specifice grupurilor și asociate TGE, 
precum și cooperarea transregională 
crescută;
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Or. en

Amendamentul 195
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. salută strategia pentru tehnologii 
generice esențiale (TGE) în care UE deține 
un puternic avantaj competitiv; sprijină 
acțiunile propuse de îmbunătățire a 
coordonării și a sinergiilor între politici și 
instrumente, inclusiv fondurile structurale 
ale UE; salută inițiativele de intensificare a 
acțiunilor specifice grupurilor și asociate 
TGE, precum și cooperarea transregională 
crescută;

19. salută strategia pentru tehnologii 
generice esențiale (TGE) în care UE deține 
un puternic avantaj competitiv; sprijină 
acțiunile propuse de îmbunătățire a 
coordonării și a sinergiilor între politici și 
instrumente, inclusiv Orizont 2020, BEI,
fondurile structurale ale UE și alte fonduri 
publice și private; salută inițiativele de 
intensificare a acțiunilor specifice 
grupurilor și asociate TGE, precum și 
cooperarea transregională crescută; solicită 
Comisiei să evite stabilirea unor „cluburi 
exclusiviste” pentru consorții individuale 
sau societăți individuale; remarcă faptul 
că finanțarea infrastructurii de cercetare 
trebuie să fie în beneficiul și pentru 
utilizarea de actori multipli;

Or. en

Amendamentul 196
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. solicită Comisiei să prezinte o 
strategie industrială pentru energiile din 
surse regenerabile care să acopere 
întreaga gamă de activități de cercetare, 
inclusiv finanțarea, astfel încât să se 
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asigure că poziția de lider a Uniunii 
Europene în domeniul energiilor din 
surse regenerabile este menținută;

Or. de

Amendamentul 197
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. consideră că sectorul științelor vieții 
este un sector strategic al Uniunii 
Europene datorită potențialului său de 
inovare, locului său în producția 
industrială a Europei, importanței în 
materie de locuri de muncă directe și 
indirecte și capacității sale de a exporta 
produse în afara Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 198
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. salută linia de acțiune care vizează 
producția avansată; consideră că aceasta ar 
putea beneficia de pe urma PPP-urilor, cum 
ar fi SPIRE; consideră că lansarea, până în
2014, a unei Comunități a cunoașterii și 
inovării în domeniul producției cu valoare 
adăugată reprezintă o prioritate;

20. salută linia de acțiune care vizează 
producția avansată; consideră că aceasta ar 
putea beneficia de pe urma PPP-urilor, cum 
ar fi SPIRE; consideră că lansarea, până în
2016, a unei Comunități a cunoașterii și 
inovării în domeniul producției cu valoare 
adăugată reprezintă o prioritate; solicită 
Comisiei să integreze experiențele CEEP 
(Centrul European de expertiză în 
domeniul PPP-urilor al BEI) în viitorul 
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PPP; încurajează Comisia să creeze 
sinergii în producția avansată și în statele 
membre (SM), industrie și institute de 
cercetare; solicită Comisiei să considere 
măsura în care Rețeaua Națională din 
Statele Unite pentru inovarea producției 
ar putea servi ca model;

Or. en

Amendamentul 199
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. recunoaște importanța definiției 
economice pentru sectorul economic al 
industriilor culturale și creative de ultimă 
generație, sectoare care acoperă 
segmentele de ultimă generație ale mai 
multor piețe de produse și servicii și 
consideră că strategia RISE ar trebui să 
evidențieze caracteristicile specifice 
precum contribuția la valoarea adăugată 
a culturii și creativității, a aurei 
produsului și a serviciului, protecția 
proprietății intelectuale, calitatea 
producției europene, proiectarea și 
inovarea;

Or. en

Amendamentul 200
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută accentul pus de Comisie pe eliminat
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proiectarea ecologică; face apel la aceasta 
să stabilească specificații în materie de 
proiectare ecologică pentru reciclabilitate 
și utilizarea eficientă a resurselor; salută 
propunerea de a elabora și a promova noi 
criterii de durabilitate pentru produsele și 
procesele din sectorul construcțiilor;

Or. de

Amendamentul 201
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută accentul pus de Comisie pe 
proiectarea ecologică; face apel la aceasta 
să stabilească specificații în materie de 
proiectare ecologică pentru reciclabilitate 
și utilizarea eficientă a resurselor; salută 
propunerea de a elabora și a promova noi 
criterii de durabilitate pentru produsele și 
procesele din sectorul construcțiilor;

eliminat

Or. de

Amendamentul 202
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută accentul pus de Comisie pe 
proiectarea ecologică; face apel la aceasta 
să stabilească specificații în materie de 
proiectare ecologică pentru reciclabilitate 
și utilizarea eficientă a resurselor; salută 
propunerea de a elabora și a promova noi 

21. salută accentul pus de Comisie pe 
proiectarea ecologică; face apel la aceasta 
să stabilească specificații în materie de 
proiectare ecologică pentru reciclabilitate 
și utilizarea eficientă a resurselor; constată 
că ecoproiectarea are potențialul de a 
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criterii de durabilitate pentru produsele și 
procesele din sectorul construcțiilor;

garanta consumatorilor și întreprinderilor 
europene peste 90 de miliarde de euro pe 
an în 2020 și ar putea reduce importurile 
de gaze naturale cu 23 %, crescând astfel 
siguranța aprovizionărilor1; salută 
propunerea de a elabora și a promova noi 
criterii de durabilitate pentru produsele și 
procesele din sectorul construcțiilor;
consideră că politicile privind 
ecoproiectarea ar trebui să fie integrate, 
de asemenea, în alte linii de acțiune; 
salută realizarea mai rapidă și mai puțin 
costisitoare a obiectivelor politicii privind 
proiectarea ecologică prin intermediul 
unor acorduri voluntare sectoriale;

Or. en

Amendamentul 203
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută accentul pus de Comisie pe 
proiectarea ecologică; face apel la aceasta 
să stabilească specificații în materie de 
proiectare ecologică pentru reciclabilitate 
și utilizarea eficientă a resurselor; salută 
propunerea de a elabora și a promova noi 
criterii de durabilitate pentru produsele și 
procesele din sectorul construcțiilor;

21. salută accentul pus de Comisie pe 
proiectarea ecologică, reciclabilitate, noile 
criterii de durabilitate pentru produsele și 
procesele din sectorul construcțiilor, 
precum și pe utilizarea eficientă a 
resurselor; solicită ca proiectele de 
dispoziții legislative și de studii privind 
utilizarea eficientă a resurselor să ia în 
considerare viabilitatea acestora din urmă 
conform criteriilor de eficiență, de 
rentabilitate și de amortizare pe termen 
lung;

Or. fr

                                               
1 Directiva UE privind proiectarea ecologică, Ecofys, 2013, a se vedea: 
http://www.ecofys.com/en/publication/economic-benefits-of-the-eu-ecodesign-directive/
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Amendamentul 204
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. face apel la aceasta să stabilească 
specificații în materie de proiectare 
ecologică pentru reciclabilitate și utilizarea 
eficientă a resurselor; salută propunerea de 
a elabora și a promova noi criterii de 
durabilitate pentru produsele și procesele 
din sectorul construcțiilor;

21. face apel la aceasta să stabilească 
specificații în materie de proiectare 
ecologică pentru reciclabilitate și utilizarea 
eficientă a resurselor; salută propunerea de 
a elabora și a promova noi criterii de 
durabilitate pentru produsele și procesele 
din sectorul construcțiilor; solicită 
Comisiei să promoveze pe viitor abordarea 
bazată pe „ciclul de viață” prin 
intermediul unei politici integrate privind 
produsele (PIP) care ia în considerare 
întregul ciclu de viață al unui produs 
(abordarea circuitului în natură);

Or. en

Amendamentul 205
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută accentul pus de Comisie pe 
proiectarea ecologică; face apel la aceasta 
să stabilească specificații în materie de 
proiectare ecologică pentru reciclabilitate 
și utilizarea eficientă a resurselor; salută 
propunerea de a elabora și a promova noi 
criterii de durabilitate pentru produsele și 
procesele din sectorul construcțiilor;

21. salută accentul pus de Comisie pe 
proiectarea ecologică; face apel la aceasta 
să stabilească specificații în materie de 
proiectare ecologică pentru reciclabilitate 
și utilizarea eficientă a resurselor; salută 
propunerea de a elabora și a promova noi 
criterii de durabilitate pentru produsele și 
procesele din sectorul construcțiilor;
subliniază că standardele ar trebui să nu 
fie atât de solicitante încât să aibă un 
impact negativ asupra competitivității UE 
în economia globală;

Or. sl
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Amendamentul 206
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută accentul pus de Comisie pe 
proiectarea ecologică; face apel la aceasta 
să stabilească specificații în materie de 
proiectare ecologică pentru reciclabilitate 
și utilizarea eficientă a resurselor; salută 
propunerea de a elabora și a promova noi 
criterii de durabilitate pentru produsele și 
procesele din sectorul construcțiilor;

21. salută accentul pus de Comisie pe 
proiectarea ecologică; face apel la aceasta 
să stabilească specificații în materie de 
proiectare ecologică și circuitul în natură
pentru reciclabilitate și utilizarea eficientă 
a resurselor în contextul conceptului de 
economie circulară; salută propunerea de a
elabora și a promova noi criterii de 
durabilitate pentru produsele și procesele 
din sectorul construcțiilor;

Or. en

Amendamentul 207
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută accentul pus de Comisie pe 
proiectarea ecologică; face apel la aceasta 
să stabilească specificații în materie de 
proiectare ecologică pentru reciclabilitate 
și utilizarea eficientă a resurselor; salută 
propunerea de a elabora și a promova noi 
criterii de durabilitate pentru produsele și 
procesele din sectorul construcțiilor;

21. salută accentul pus de Comisie pe 
proiectarea ecologică; face apel la aceasta 
să considere stabilirea unor specificații în 
materie de proiectare ecologică pentru 
reciclabilitate și utilizarea eficientă a 
resurselor; salută propunerea de a elabora 
și a promova noi criterii de durabilitate 
pentru produsele și procesele din sectorul 
construcțiilor;

Or. en
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Amendamentul 208
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. consideră că serviciile în bandă largă 
reprezintă cheia dezvoltării industriei UE 
și ar putea contribui la creșterea 
economică a UE și ocuparea forței de 
muncă și, prin urmare, la promovarea 
investiției în facilitățile în bandă largă în 
vederea atingerii unor rețele în bandă 
largă de înaltă capacitate și fibra în 
rețelele de acces ar trebui să continue să 
fie una dintre prioritățile UE;

Or. en

Amendamentul 209
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază relevanța responsabilității 
sociale a întreprinderii, instrument 
esențial pentru o politică comercială care 
acordă atenție unei utilizări eficiente a 
resurselor naturale, aspectelor sociale 
privind raportul cu comunitatea, cu 
lucrătorii și cu reprezentanții lor, 
aspectelor economice privind gestionarea 
corectă a întreprinderii;

Or. it

Amendamentul 210
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că linia de acțiune privind 
rețelele inteligente este prea „îngustă”, 
conținând prea puține propuneri;

22. consideră că linia de acțiune privind 
rețelele inteligente este prea „îngustă”, 
conținând prea puține propuneri;
recomandă că activitatea sa ar trebui să 
includă și aspectele unei infrastructuri 
adecvate, menționate de Comisie, cum ar 
fi o rețea de electricitate de înaltă 
eficiență cu interconectori care ajută la 
completarea pieței interne pentru putere și 
care poate manipula sursele de energie 
regenerabilă precum vântul din larg, 
precum și o infrastructură digitală de 
ultimă generație;

Or. en

Amendamentul 211
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că linia de acțiune privind 
rețelele inteligente este prea „îngustă”,
conținând prea puține propuneri;

22. consideră că linia de acțiune privind 
rețelele inteligente este prea „îngustă”, și 
că problemele privind stocarea energiei și 
capacitatea rezervei trebuie luate, de 
asemenea, în considerare;

Or. sl

Amendamentul 212
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că linia de acțiune privind 
rețelele inteligente este prea „îngustă”, 
conținând prea puține propuneri;

22. salută linia de acțiune privind rețelele 
inteligente;

Or. fr

Amendamentul 213
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. salută pachetul propus de Comisie 
privind siguranța produselor și 
supravegherea piețelor, subliniind 
importanța pe care o poate avea indicarea 
originii, nu numai pentru consumatori, 
dar și în vederea unui politici comerciale, 
interne și externe, mai transparente;

Or. it

Amendamentul 214
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită Comisiei să asocieze 
instrumentele politicii la nivelul ofertei 
prin crearea unor parteneriate de inovare 
(precum orașe inteligente, îmbătrânirea 
activă sau materiile prime) și dezvoltarea 
unor „piețe principale”, care vizează 
promovarea absorbției pe piață a noilor 
produse/servicii care depind de nevoile 
societății;
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Or. en

Amendamentul 215
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. constată orientarea predominantă de 
„impulsionare a tehnologiei” a 
programelor de cercetare și inovare ale 
Comisiei; consideră că există o nevoie 
generală de a consolida tipul de „market 
pull” al măsurilor și activităților, care pot 
aduce soluții pe piețe în mod efectiv;

Or. en

Amendamentul 216
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază importanța conectării cu 
comunitățile UE expatriate, încurajându-le 
să își utilizeze cunoștințele în favoarea 
oportunităților de afaceri în cadrul UE;

23. solicită Comisiei să dezvolte o strategie 
care asigură faptul că Europa atrage 
talentul străin, menținând totodată și 
talentul de top european în străinătate; 
subliniază importanța conectării cu 
comunitățile UE expatriate, încurajându-le 
să își utilizeze cunoștințele în favoarea 
oportunităților de afaceri în cadrul UE;

Or. en
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Amendamentul 217
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază importanța conectării cu 
comunitățile UE expatriate, încurajându-le 
să își utilizeze cunoștințele în favoarea 
oportunităților de afaceri în cadrul UE;

23. subliniază importanța conectării cu 
comunitățile UE expatriate, încurajându-le 
să își utilizeze cunoștințele și relațiile în 
favoarea oportunităților de afaceri în cadrul 
UE;

Or. fr

Amendamentul 218
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază că necompletarea pieței 
interne nu constituie o barieră pentru 
creșterea economică și solicită Comisiei 
să realizeze un studiu pentru a evalua 
criza de pe piața internă;

Or. es

Amendamentul 219
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. avertizează asupra faptului că 
fragmentarea pieței interne ar putea 
conduce la o concurență între statele 
membre și la relocări de instalații sau 
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societăți în cadrul Uniunii;

Or. es

Amendamentul 220
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Titlul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Realizarea pieței interne și deschiderea de 
piețe externe pentru strategia RISE

Realizarea pieței interne și deschiderea de 
piețe externe pentru strategia industrială

Or. fr

Amendamentul 221
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită Comisia și statele membre să 
finalizeze de urgență piața unică privind 
energia, telecomunicațiile, produsele 
ecologice și capitalul de risc;

24. invită Comisia și statele membre să 
finalizeze de urgență piața unică privind 
energia, telecomunicațiile, aprovizionarea 
cu materii prime și capitalul de risc; 
solicită ca Uniunea Europeană să își 
consolideze integrarea în domeniul 
dreptului muncii și al avantajelor fiscale;

Or. fr

Amendamentul 222
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită Comisia și statele membre să 
finalizeze de urgență piața unică privind 
energia, telecomunicațiile, produsele 
ecologice și capitalul de risc;

24. subliniază faptul că piața europeană 
unică joacă un rol central ca piață-gazdă 
pentru industria europeană; invită 
Comisia și statele membre să finalizeze de 
urgență piața unică privind energia, 
telecomunicațiile, produsele ecologice și 
capitalul de risc;

Or. en

Amendamentul 223
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită Comisia și statele membre să 
finalizeze de urgență piața unică privind 
energia, telecomunicațiile, produsele 
ecologice și capitalul de risc;

24. invită Comisia și statele membre să 
finalizeze de urgență piața unică privind 
energia, telecomunicațiile, produsele 
ecologice și capitalul de risc în vederea 
abordării diferențelor de cost la care sunt 
supuse întreprinderile europene față de 
concurenții lor din țările terțe;

Or. it

Amendamentul 224
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită Comisia și statele membre să 
finalizeze de urgență piața unică privind 
energia, telecomunicațiile, produsele 
ecologice și capitalul de risc;

24. invită Comisia și statele membre să 
finalizeze de urgență piața unică privind 
energia, telecomunicațiile, produsele 
ecologice și capitalul de risc; îndeamnă 
Comisia să promoveze utilizarea 
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brandului „Fabricat în Europa” pentru a 
consolida piața unică și produsele de 
origine europeană;

Or. en

Amendamentul 225
Gaston Franco

Propunerea de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită Comisia și statele membre să 
finalizeze de urgență piața unică privind 
energia, telecomunicațiile, produsele 
ecologice și capitalul de risc;

24. invită Comisia și statele membre să 
finalizeze de urgență piața unică privind 
bunurile, energia, telecomunicațiile, 
produsele ecologice și capitalul de risc și 
să asigure libera circulație a 
cercetătorilor, a cunoașterii științifice și a 
tehnologiei;

Or. fr

Amendamentul 226
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită Comisia și statele membre să 
finalizeze de urgență piața unică privind 
energia, telecomunicațiile, produsele 
ecologice și capitalul de risc;

24. invită Comisia și statele membre să 
finalizeze de urgență piața unică privind 
energia, telecomunicațiile și capitalul de 
risc;

Or. de

Amendamentul 227
Romana Jordan
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Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită Comisia și statele membre să 
finalizeze de urgență piața unică privind 
energia, telecomunicațiile, produsele 
ecologice și capitalul de risc;

24. invită Comisia și statele membre să 
finalizeze de urgență piața unică privind 
energia, telecomunicațiile și capitalul de 
risc;

Or. sl

Amendamentul 228
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită Comisia și statele membre să 
finalizeze de urgență piața unică privind 
energia, telecomunicațiile, produsele 
ecologice și capitalul de risc;

24. invită Comisia și statele membre să 
finalizeze de urgență piața unică privind 
energia, telecomunicațiile, transportul,
produsele ecologice și capitalul de risc;

Or. ro

Amendamentul 229
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. invită inclusiv Comisia, în cadrul 
politicii comerciale și în special al 
acordurilor bilaterale, precum și în 
conformitate cu politicile climatice, să 
protejeze interesele sectorului industrial 
european pentru a garanta un tratament 
egal față de întreprinderile din țări terțe; 
solicită, de asemenea, Comisiei, să 
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evalueze posibilitatea de a suspenda 
anumite obligații ale întreprinderilor în 
sectoarele cele mai afectate de criză;

Or. it

Amendamentul 230
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază importanța completării 
pieței unice digitale și încurajează 
Comisia să stabilească aceasta ca 
prioritate; invită Comisia să aplice un 
cadru de reglementare echivalent pentru 
piețele offline astfel încât să restabilească 
încrederea consumatorilor și să se opună 
practicilor comerciale neloiale;

Or. en

Amendamentul 231
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază că strategia pieței interne 
de consolidare a inovării acționate de 
cerere trebuie dezvoltată în vederea 
promovării preluării de noi tehnologii, 
contribuind astfel la crearea de piețe noi, 
modele de afaceri și sectoare industriale; 
subliniază că acest aspect este pertinent în 
special atunci când vine vorba de 
difuzarea rezultatelor C-D pe piață;
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Or. en

Amendamentul 232
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. constată că există domenii 
caracterizate de o concurență 
dezechilibrată între statele membre ale 
Uniunii Europene (dumping fiscal și 
social) și față de concurenții străini (preț
ridicat la energie și materii prime, rata de 
schimb ridicată a monedei euro);

Or. fr

Amendamentul 233
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază că realizarea pieței unice 
digitale este o prioritate pentru Uniune; 
insistă ca un cadru juridic similar să se 
aplice piețelor online și celor offline în 
vederea combaterii practicilor comerciale 
neloiale, pentru a restabili încrederea 
consumatorului;

Or. fr

Amendamentul 234
Marian-Jean Marinescu
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Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. reamintește importanța pentru IMM-
uri a pieței interne digitalizate și 
dezvoltarea comerțului electronic pe piața 
internă;

Or. en

Amendamentul 235
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. subliniază necesitatea stringentă de a 
adapta politica de standardizare în 
domeniul tehnologiilor formației și 
comunicațiilor europene (TIC) la 
evoluțiile pieței și ale politicilor, care ar 
conduce la realizarea obiectivelor politicii 
europene care necesită interoperabilitate, 
cum ar fi e-afacerile, e-comerțul, e-
transportul și sistemele de transport 
inteligente (STI) etc.;

Or. en

Amendamentul 236
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Propunerea de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. salută intenția Comisiei de a dezvolta 
un plan de acțiune orizontal care să 
încurajeze cererea de produse și de 

eliminat
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servicii inovatoare; invită Comisia să 
utilizeze amprenta de mediu pentru a 
stabili valorile de referință privind 
durabilitatea și eficiența produselor;

Or. de

Amendamentul 237
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. salută intenția Comisiei de a dezvolta 
un plan de acțiune orizontal care să 
încurajeze cererea de produse și de servicii 
inovatoare; invită Comisia să utilizeze 
amprenta de mediu pentru a stabili 
valorile de referință privind durabilitatea 
și eficiența produselor;

25. salută intenția Comisiei de a dezvolta 
un plan de acțiune orizontal care să 
încurajeze cererea de produse și de servicii 
inovatoare;

Or. de

Amendamentul 238
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. salută intenția Comisiei de a dezvolta 
un plan de acțiune orizontal care să 
încurajeze cererea de produse și de servicii 
inovatoare; invită Comisia să utilizeze 
amprenta de mediu pentru a stabili 
valorile de referință privind durabilitatea 
și eficiența produselor;

25. salută intenția Comisiei de a dezvolta 
un plan de acțiune orizontal care să 
încurajeze cererea de produse și de servicii 
inovatoare;

Or. sl
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Amendamentul 239
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. salută intenția Comisiei de a dezvolta 
un plan de acțiune orizontal care să 
încurajeze cererea de produse și de servicii 
inovatoare; invită Comisia să utilizeze 
amprenta de mediu pentru a stabili 
valorile de referință privind durabilitatea 
și eficiența produselor;

25. salută intenția Comisiei de a dezvolta 
un plan de acțiune orizontal care să 
încurajeze cererea de produse și de servicii 
inovatoare;

Or. de

Amendamentul 240
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. salută intenția Comisiei de a dezvolta 
un plan de acțiune orizontal care să 
încurajeze cererea de produse și de servicii 
inovatoare; invită Comisia să utilizeze 
amprenta de mediu pentru a stabili 
valorile de referință privind durabilitatea 
și eficiența produselor;

25. salută intenția Comisiei de a dezvolta 
un plan de acțiune orizontal care să 
încurajeze cererea de produse și de servicii 
inovatoare;

Or. en

Amendamentul 241
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. salută intenția Comisiei de a dezvolta 
un plan de acțiune orizontal care să 
încurajeze cererea de produse și de servicii 
inovatoare; invită Comisia să utilizeze 
amprenta de mediu pentru a stabili valorile 
de referință privind durabilitatea și 
eficiența produselor;

25. salută intenția Comisiei de a dezvolta 
un plan de acțiune orizontal care să 
încurajeze cererea de produse și de servicii 
inovatoare; invită Comisia să continue 
studiul privind ciclul de viață al 
produselor, al materiilor prime până la 
reciclare, pentru a stabili valorile de 
referință privind durabilitatea și eficiența 
produselor, ținând cont de raportul 
costuri/beneficii;

Or. fr

Amendamentul 242
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. salută intenția Comisiei de a dezvolta 
un plan de acțiune orizontal care să 
încurajeze cererea de produse și de servicii 
inovatoare; invită Comisia să utilizeze 
amprenta de mediu pentru a stabili valorile 
de referință privind durabilitatea și 
eficiența produselor;

25. salută intenția Comisiei de a dezvolta 
un plan de acțiune orizontal care să 
încurajeze cererea de produse și de servicii
inovatoare, precum și piața unică a 
Comisiei pentru inițiativa privind 
produsele ecologice; invită Comisia să 
utilizeze amprenta ecologică pentru a 
stabili valorile de referință privind 
durabilitatea și eficiența produselor;
constată că produsele care îndeplinesc 
sau depășesc aceste repere ar putea fi apoi 
eligibile pentru stimulentele de piață, 
precum accesul la achiziții publice;

Or. en

Amendamentul 243
Jean-Pierre Audy
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Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. salută intenția Comisiei de a dezvolta 
un plan de acțiune orizontal care să 
încurajeze cererea de produse și de servicii 
inovatoare; invită Comisia să utilizeze 
amprenta de mediu pentru a stabili valorile 
de referință privind durabilitatea și 
eficiența produselor;

25. salută intenția Comisiei de a dezvolta 
un plan de acțiune orizontal care să 
încurajeze cererea de produse și de servicii 
inovatoare; invită Comisia să ia în 
considerare amprenta ecologică;

Or. fr

Amendamentul 244
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. aprobă recunoașterea de către 
Comisia Europeană a unei definiții 
economice sectoriale pentru industriile 
culturale și creative ale produselor de lux, 
care acoperă în mod orizontal sectoarele 
produselor de lux ale diverselor piețe de 
produse și servicii și care se bazează pe 
caracteristici specifice cum ar fi 
contribuția culturii și a creației, prestigiul 
produsului, proprietatea intelectuală, 
calitatea de fabricație, designul și 
inovarea, marketingul și comunicarea 
către consumatori; invită Comisia să 
recunoască specificul profesiilor de 
excelență în cadrul acestor industrii, care 
sunt surse de creare de locuri de muncă 
în Europa și care respectă patru criterii: 
creativitatea, excelența, know-how-ul și 
învățarea pe întreaga durată a carierei;

Or. fr
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Amendamentul 245
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază importanța stimulentelor 
fiscale ca instrument de stimulare a 
consumului de produse durabile 
inovatoare;

Or. nl

Amendamentul 246
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 25 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b. salută intenția Comisiei Europene de 
a sprijini competitivitatea sectorului 
produselor de lux, care reprezintă 3 % din 
PIB-ul european și peste 1,5 milioane de 
locuri de muncă directe și indirecte și îi 
solicită să instituie măsuri care să 
contracareze riscul penuriei de 
competențe în acest sector, în vederea 
păstrării metodelor de producție și a 
know-how-ului specifice europene;

Or. fr

Amendamentul 247
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 26
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază faptul că achizițiile publice 
ar trebui să fie vectori ai inovării; consideră 
că orientările privind ajutoarele de stat ar 
trebui să ofere suficientă flexibilitate 
măsurilor politice de stimulare a inovării; 
consideră că standardizarea și etichetarea 
ecologică joacă un rol important în 
absorbția noilor tehnologii;

26. subliniază faptul că achizițiile publice 
ar trebui să fie vectori ai inovării; 
reamintește că contractele de achiziții 
publice sunt parte integrantă a politicii 
industriale a partenerilor noștri 
comerciali; consideră că orientările privind 
ajutoarele de stat ar trebui să sporească 
competitivitatea industriei noastre, 
urmând exemplul practicilor partenerilor 
noștri comerciali și să ofere suficientă 
flexibilitate măsurilor politice de stimulare 
a inovării; consideră că standardizarea și 
etichetarea ecologică în amonte de lanțul 
de producție și de distribuție ar trebui să 
fie un principiu în absorbția noilor 
tehnologii solicită statelor membre să își 
intensifice cooperarea privind 
standardizarea pe piața globală, în 
vederea asigurării prevalenței 
dezvoltărilor tehnice europene; 

Or. fr

Amendamentul 248
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază faptul că achizițiile publice 
ar trebui să fie vectori ai inovării; consideră 
că orientările privind ajutoarele de stat ar 
trebui să ofere suficientă flexibilitate 
măsurilor politice de stimulare a inovării;
consideră că standardizarea și etichetarea 
ecologică joacă un rol important în 
absorbția noilor tehnologii;

26. subliniază faptul că achizițiile publice 
ar trebui să fie vectori ai inovării; consideră 
că orientările privind ajutoarele de stat ar 
trebui să ofere suficientă flexibilitate 
măsurilor politice de stimulare a inovării și 
ar trebui să promoveze cooperarea 
europeană;

Or. de
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Amendamentul 249
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază faptul că achizițiile publice 
ar trebui să fie vectori ai inovării; consideră 
că orientările privind ajutoarele de stat ar 
trebui să ofere suficientă flexibilitate 
măsurilor politice de stimulare a inovării; 
consideră că standardizarea și etichetarea 
ecologică joacă un rol important în 
absorbția noilor tehnologii;

26. subliniază faptul că achizițiile publice 
ar trebui să fie vectori ai inovării și că cel 
puțin 20 % din piețele publice ar trebui să 
fie rezervate întreprinderilor situate în 
Uniunea Europeană; consideră că 
orientările privind ajutoarele de stat ar 
trebui să ofere suficientă flexibilitate 
măsurilor politice de stimulare a inovării; 
consideră că standardizarea și etichetarea 
ecologică joacă un rol important în 
absorbția noilor tehnologii;

Or. fr

Amendamentul 250
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază faptul că achizițiile publice 
ar trebui să fie vectori ai inovării; consideră 
că orientările privind ajutoarele de stat ar 
trebui să ofere suficientă flexibilitate 
măsurilor politice de stimulare a inovării;
consideră că standardizarea și etichetarea 
ecologică joacă un rol important în 
absorbția noilor tehnologii;

26. subliniază faptul că achizițiile publice 
ar trebui să fie vectori ai inovării; consideră 
că orientările privind ajutoarele de stat ar 
trebui să ofere suficientă flexibilitate 
măsurilor politice de stimulare a inovării;
consideră că standardizarea și etichetarea 
ecologică, inclusiv pentru bunurile 
importate, joacă un rol important în 
absorbția noilor tehnologii;

Or. pl

Amendamentul 251
Paul Rübig
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Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază faptul că achizițiile publice 
ar trebui să fie vectori ai inovării; consideră 
că orientările privind ajutoarele de stat ar 
trebui să ofere suficientă flexibilitate 
măsurilor politice de stimulare a inovării;
consideră că standardizarea și etichetarea 
ecologică joacă un rol important în 
absorbția noilor tehnologii;

26. subliniază faptul că achizițiile publice 
ar trebui să fie vectori ai inovării; consideră 
că orientările privind ajutoarele de stat ar 
trebui să ofere suficientă flexibilitate 
măsurilor politice de stimulare a inovării;
consideră că standardizarea are un rol 
important în absorbția noilor tehnologii;

Or. de

Amendamentul 252
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază faptul că achizițiile publice 
ar trebui să fie vectori ai inovării; consideră 
că orientările privind ajutoarele de stat ar 
trebui să ofere suficientă flexibilitate 
măsurilor politice de stimulare a inovării;
consideră că standardizarea și etichetarea 
ecologică joacă un rol important în 
absorbția noilor tehnologii;

26. subliniază faptul că achizițiile publice 
ar trebui să fie vectori ai inovării; consideră 
că orientările privind ajutoarele de stat ar 
trebui să ofere suficientă flexibilitate 
măsurilor politice de stimulare a inovării;
consideră că standardizarea are un rol 
important în absorbția noilor tehnologii;

Or. en

Amendamentul 253
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 26
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază faptul că achizițiile publice 
ar trebui să fie vectori ai inovării; consideră 
că orientările privind ajutoarele de stat ar 
trebui să ofere suficientă flexibilitate 
măsurilor politice de stimulare a inovării;
consideră că standardizarea și etichetarea 
ecologică joacă un rol important în
absorbția noilor tehnologii;

26. subliniază faptul că achizițiile publice 
ar trebui să fie vectori ai inovării; consideră 
că orientările privind ajutoarele de stat ar 
trebui să ofere suficientă flexibilitate 
măsurilor politice de stimulare a inovării;
consideră că standardizarea și etichetarea 
ecologică joacă un rol important în
stimularea absorbției noilor tehnologii;

Or. en

Amendamentul 254
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază faptul că achizițiile publice 
ar trebui să fie vectori ai inovării; consideră 
că orientările privind ajutoarele de stat ar 
trebui să ofere suficientă flexibilitate 
măsurilor politice de stimulare a inovării;
consideră că standardizarea și etichetarea
ecologică joacă un rol important în 
absorbția noilor tehnologii;

26. subliniază faptul că achizițiile publice 
ar trebui să fie vectori ai inovării; consideră 
că orientările privind ajutoarele de stat ar 
trebui să ofere suficientă flexibilitate 
măsurilor politice de stimulare a inovării;
consideră că standardizarea și
socioetichetarea ecologică joacă un rol 
important în absorbția noilor tehnologii;

Or. en

Amendamentul 255
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. consideră ca piața digitală și a noilor
tehnologii de informare și comunicare 
constituie o oportunitate de dezvoltare 
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industrială care rămâne de exploatat pe 
deplin în continuare și pentru care 
Europa deține un know-how solid;

Or. fr

Amendamentul 256
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. solicită Comisiei să prioritizeze 
activitățile pentru a sprijini 
standardizarea și interoperabilitatea 
pentru noi produse servicii și tehnologii 
emergente, ca un pilon pentru concurența 
internă europeană și oportunitățile 
comerciale internaționale;

Or. en

Amendamentul 257
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. ia act de investigația Comisiei asupra 
reformei pieței interne a produselor 
industriale; solicită Comisiei să garanteze 
că acest lucru nu antrenează o scădere a 
nivelului standardelor;

27. ia act de investigația Comisiei asupra 
reformei pieței interne a produselor 
industriale;

Or. de

Amendamentul 258
Franck Proust
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Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. ia act de investigația Comisiei asupra 
reformei pieței interne a produselor 
industriale; solicită Comisiei să garanteze 
că acest lucru nu antrenează o scădere a 
nivelului standardelor;

27. ia act de investigația Comisiei asupra 
reformei pieței interne a produselor 
industriale; solicită Comisiei să garanteze 
că aceste standarde sunt compatibile cu 
piața;

Or. fr

Amendamentul 259
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. recunoaște eforturile Comisiei în 
materie de reglementare inteligentă, menite 
să reducă sarcinile birocratice, fără să 
submineze eficiența legislației; sprijină 
coerența în materie de reglementare și 
testele de competitivitate îmbunătățită 
incluse în orientările privind evaluarea 
impactului;

28. recunoaște eforturile Comisiei în 
materie de reglementare inteligentă, menite 
să reducă sarcinile birocratice, fără să 
submineze eficiența legislației, în special 
în ceea ce privește necesitățile IMM-
urilor; sprijină coerența în materie de 
reglementare și testele de competitivitate 
îmbunătățită incluse în orientările privind 
evaluarea impactului și, prin urmare, 
insistă ca dovedirea competitivității să se 
bazeze pe o metodologie standard, să fie 
produsă de Comisie, astfel încât să 
asigure că evaluările impactului sunt 
realizate într-un mod mai echilibrat;

Or. de

Amendamentul 260
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 28
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. recunoaște eforturile Comisiei în 
materie de reglementare inteligentă, menite 
să reducă sarcinile birocratice, fără să 
submineze eficiența legislației; sprijină 
coerența în materie de reglementare și 
testele de competitivitate îmbunătățită
incluse în orientările privind evaluarea 
impactului;

28. consideră că sarcina birocratică este 
unul dintre principalele obstacole în calea 
îmbunătățirii competitivității 
întreprinderilor industriale; recunoaște 
eforturile Comisiei în materie de 
reglementare inteligentă, menite să reducă 
sarcinile birocratice, fără să submineze 
eficiența legislației; sprijină coerența în 
materie de reglementare și includerea
testelor de competitivitate îmbunătățită în 
orientările privind evaluarea impactului
înaintea oricărei legislații noi;

Or. fr

Amendamentul 261
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. recunoaște eforturile Comisiei în 
materie de reglementare inteligentă, menite 
să reducă sarcinile birocratice, fără să 
submineze eficiența legislației; sprijină 
coerența în materie de reglementare și 
testele de competitivitate îmbunătățită 
incluse în orientările privind evaluarea 
impactului;

28. salută eforturile Comisiei în materie de 
reglementare inteligentă, menite să reducă 
sarcinile legislative, în special în ceea ce 
privește microîntreprinderile și IMM-
urile; sprijină coerența în materie de 
reglementare și testele de competitivitate 
îmbunătățită incluse în orientările privind 
evaluarea impactului;

Or. en

Amendamentul 262
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 28
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. recunoaște eforturile Comisiei în 
materie de reglementare inteligentă, menite 
să reducă sarcinile birocratice, fără să 
submineze eficiența legislației; sprijină 
coerența în materie de reglementare și 
testele de competitivitate îmbunătățită 
incluse în orientările privind evaluarea 
impactului;

28. recunoaște eforturile Comisiei în 
materie de reglementare inteligentă, bazată 
pe evaluarea impactului, pe evaluarea 
politicilor existente („verificarea 
adecvării”) și pe analizarea incidenței 
asupra competitivității, menite să reducă 
sarcinile birocratice, fără să submineze 
eficiența legislației și necesitatea 
stabilizării reglementării în scopul 
favorizării investițiilor; sprijină coerența în 
materie de reglementare și testele de 
competitivitate îmbunătățită incluse în 
orientările privind evaluarea impactului;

Or. fr

Amendamentul 263
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. recunoaște eforturile Comisiei în 
materie de reglementare inteligentă, menite 
să reducă sarcinile birocratice, fără să 
submineze eficiența legislației; sprijină 
coerența în materie de reglementare și 
testele de competitivitate îmbunătățită
incluse în orientările privind evaluarea 
impactului;

28. recunoaște eforturile Comisiei în 
materie de reglementare inteligentă, menite 
să reducă sarcinile birocratice, fără să 
submineze eficiența legislației; sprijină 
coerența în materie de reglementare, 
utilizarea testării IMM-urilor și testele de 
competitivitate îmbunătățită, care ar trebui 
să fie obligatorii și să facă parte 
integrantă din orientările privind evaluarea 
impactului solicită statelor membre să 
utilizeze testarea IMM-urilor și testele de 
competitivitate îmbunătățită și la nivel 
național;

Or. es
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Amendamentul 264
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. recunoaște eforturile Comisiei în 
materie de reglementare inteligentă, menite 
să reducă sarcinile birocratice, fără să 
submineze eficiența legislației; sprijină 
coerența în materie de reglementare și 
testele de competitivitate îmbunătățită 
incluse în orientările privind evaluarea 
impactului;

28. recunoaște eforturile Comisiei în 
materie de reglementare inteligentă, menite 
să reducă sarcinile birocratice, fără să 
submineze eficiența legislației; sprijină 
coerența în materie de reglementare și 
testele de competitivitate îmbunătățită 
incluse în orientările privind evaluarea 
impactului; subliniază că sarcinile 
administrative constituie unul dintre cele 
mai mari obstacole cu care trebuie să se 
lupte întreprinderile și consideră că 
demersurile de a reduce aceste sarcini ar 
trebui să se afle pe primul plan în agenda 
politică; așteaptă propuneri din partea 
Comisiei pe această temă, în special cu 
obiective concrete, cantitative;

Or. da

Amendamentul 265
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. recunoaște eforturile Comisiei în 
materie de reglementare inteligentă, menite 
să reducă sarcinile birocratice, fără să 
submineze eficiența legislației; sprijină 
coerența în materie de reglementare și 
testele de competitivitate îmbunătățită 
incluse în orientările privind evaluarea 
impactului;

28. recunoaște eforturile Comisiei în 
materie de reglementare inteligentă, menite 
să reducă sarcinile birocratice, fără să 
submineze eficiența legislației; sprijină 
coerența în materie de reglementare și 
testele de competitivitate îmbunătățită 
incluse în orientările privind evaluarea 
impactului; confirmă o abordare și o 
prioritizare în materie de reglementare 
transversală și;
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Or. de

Amendamentul 266
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. salută eforturile depuse de Comisie 
pentru a evalua efectul cumulativ al 
legislației în domeniul oțelului și solicită 
Comisiei să facă același lucru și în alte 
sectoare și să dezvolte pe viitor 
metodologia utilizată în realizarea 
studiilor, în vederea elaborării politicilor 
viitoare;

Or. es

Amendamentul 267
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. solicită implementarea rapidă a legii 
privind micile întreprinderi pentru a 
sprijini IMM-urle din Europa; constată 
importanța rețelei de întreprinderi din 
Europa în sprijinirea IMM-urilor în 
comerțul european transfrontalier;

Or. en

Amendamentul 268
Franck Proust
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Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. solicită statelor membre și Comisiei 
să instituie urgent strategii de simplificare 
și de unificare administrativă exclusiv în 
favoarea IMM-urilor pentru declarațiile 
și legăturile lor cu administrația;

Or. fr

Amendamentul 269
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 28 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28b. reamintește interesul de a crea 
giganți industriali, după exemplul 
industriei aeronautice și spațiale, cu 
scopul de a atinge dimensiunea critică 
necesară pentru a intra în competiție cu 
concurenții noștri la nivel mondial;

Or. fr

Amendamentul 270
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 28 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28c. reamintește interesul economic al 
apropierilor dintre întreprinderi (achiziții 
în comun, parteneriate, alianțe) în 
vederea unor economii de scară 
importante și dimensiunea critică 
necesară pentru a intra în competiție cu 
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concurenții noștri la nivel mondial;

Or. fr

Amendamentul 271
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. invită Comisia să exploateze puterea 
internetului în activitățile sale desfășurate 
în contextul supravegherii piețelor, 
acordând oamenilor posibilitatea de a 
participa prin furnizarea de feedback 
asupra produselor;

29. confirmă faptul că supravegherea 
pieței constituie un pilon esențial în 
garantarea siguranței și a calității 
produselor în cadrul pieței interne; invită 
Comisia să exploateze puterea internetului 
în activitățile sale desfășurate în contextul 
supravegherii piețelor, acordând oamenilor 
posibilitatea de a participa prin furnizarea 
de feedback asupra produselor; solicită 
Comisiei să investigheze propunerea de 
finanțare a grupurilor de supraveghere 
împotriva abuzurilor față de consumatori 
prin suspendări ale cartelurilor;

Or. en

Amendamentul 272
Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. invită Comisia să exploateze puterea 
internetului în activitățile sale desfășurate 
în contextul supravegherii piețelor, 
acordând oamenilor posibilitatea de a 
participa prin furnizarea de feedback 
asupra produselor;

29. invită Comisia să exploateze puterea 
internetului în activitățile sale desfășurate 
în contextul supravegherii piețelor, 
acordând oamenilor posibilitatea de a 
participa prin furnizarea de feedback 
asupra produselor; subliniază, în această 
privință, importanța funcționării adecvate 
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a protecției consumatorilor în Uniunea 
Europeană;

Or. sv

Amendamentul 273
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. invită Comisia să exploateze puterea 
internetului în activitățile sale desfășurate 
în contextul supravegherii piețelor, 
acordând oamenilor posibilitatea de a 
participa prin furnizarea de feedback 
asupra produselor;

29. invită Comisia să exploateze puterea 
internetului în activitățile sale desfășurate 
în contextul supravegherii piețelor, 
acordând oamenilor posibilitatea de a 
participa prin furnizarea de feedback 
asupra produselor într-un mod adecvat și 
controlabil;

Or. fr

Amendamentul 274
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. invită Comisia să exploateze puterea
internetului în activitățile sale desfășurate 
în contextul supravegherii piețelor, 
acordând oamenilor posibilitatea de a 
participa prin furnizarea de feedback 
asupra produselor;

29. invită Comisia să exploateze 
eficacitatea internetului în activitățile sale 
desfășurate în contextul supravegherii 
piețelor, acordând oamenilor posibilitatea 
de a participa prin furnizarea de feedback 
asupra produselor;

Or. fr

Amendamentul 275
Jürgen Creutzmann
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Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. evidențiază că completarea pieței 
interne digitale ar trebui să constituie un 
element important al strategiei industriale 
a UE; subliniază că un cadru de 
reglementare echivalent ar trebui aplicat 
piețelor online și offline pentru a asigura 
concurența loială și a proteja 
consumatorii;

Or. en

Amendamentul 276
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. subliniază că politica industrială ar 
trebui să utilizeze pe deplin instrumentele 
politicii privind concurența pentru a crea 
condiții de concurență echitabile și pentru 
a promova piețele competitive;

Or. en

Amendamentul 277
Franck Proust, Marielle Gallo

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. este de părere că actualul regim DPI 
nu favorizează inovarea; consideră că o 

30. reamintește că dezvoltarea tehnologică 
este un sector sensibil și fragil; consideră 
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transparență sporită, o gestionare și 
practici de autorizare inovatoare pot 
produce soluții mai rapide pe piață;

că DPI sunt o componentă esențială a 
unei economii a cunoașterii care 
stimulează inovarea și consolidează 
industria europeană; salută, în acest sens, 
crearea unui brevet unitar european; 
consideră că procesul care a dus la 
crearea acestui brevet ar trebui să fie 
inclus în bunele practici privind 
consolidarea integrării industriei și a 
pieței interne; solicită Comisiei Europene 
și statelor membre să consolideze 
protecția drepturilor de proprietate 
intelectuală, în special pentru combaterea 
contrafacerii și a spionajului industrial; 
invită Comisia Europeană să stabilească o 
strategie de protecție a secretelor 
comerciale la nivel european;

Or. fr

Amendamentul 278
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. este de părere că actualul regim DPI 
nu favorizează inovarea; consideră că o 
transparență sporită, o gestionare și 
practici de autorizare inovatoare pot 
produce soluții mai rapide pe piață;

30. consideră că DPI sunt un element 
esențial al unei bune politici industriale 
prin favorizarea inovării și a cercetării; 
salută rezultatele obținute în materie de 
brevet european;

Or. fr

Amendamentul 279
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție
Punctul 30
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. este de părere că actualul regim DPI nu 
favorizează inovarea; consideră că o 
transparență sporită, o gestionare și practici 
de autorizare inovatoare pot produce soluții 
mai rapide pe piață;

30. este de părere că actualul regim DPI nu 
favorizează inovarea; consideră că o 
transparență sporită, o gestionare și practici 
de autorizare inovatoare pot produce soluții 
mai rapide pe piață; subliniază că sunt 
necesare noi structuri și forumuri de 
guvernare pentru protecția DPI la nivel 
internațional;

Or. en

Amendamentul 280
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. este de părere că actualul regim DPI nu 
favorizează inovarea; consideră că o 
transparență sporită, o gestionare și practici 
de autorizare inovatoare pot produce soluții 
mai rapide pe piață;

30. este de părere că actualul regim DPI nu 
favorizează inovarea; consideră că o 
transparență sporită, o gestionare și practici 
de autorizare inovatoare pot produce soluții 
mai rapide pe piață; salută activitatea 
inițiată de Comisie în acest context;

Or. en

Amendamentul 281
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. subliniază importanța executării DPI 
în mediile fizice și digitale pentru creștere 
economică și crearea de locuri de muncă 
în industriile europene; salută, în această 
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privință, reforma în desfășurare a 
sistemului european de mărci, care are 
potențialul de a spori protecția mărcilor 
online, offline și în întreaga piață internă;

Or. en

Amendamentul 282
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. îndeamnă statele membre să pună în 
aplicare fără întârziere brevetul Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendamentul 283
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. salută recunoașterea problemei 
reprezentate de grupurile de brevete și de 
ambuscadele realizate cu ajutorul 
brevetelor; sprijină modificarea sistemului 
de reglementare în vederea stimulării unor 
regimuri favorabile concurenței, care ar 
permite acordarea reciprocă de licențe sau 
stabilirea unor grupări de brevete;

31. salută recunoașterea problemei 
reprezentate de grupurile de brevete și de 
ambuscadele realizate cu ajutorul 
brevetelor; sprijină modificarea sistemului 
de reglementare în vederea stimulării unor 
regimuri favorabile concurenței, care ar 
permite acordarea reciprocă de licențe sau 
stabilirea unor grupări de brevete;
consideră că normele și principiile privind 
grupările de brevete trebuie să fie 
acționate către accelerarea desfășurării 
inovării, în special a celor care vizează 
abordarea provocărilor societale majore și 
orientate către beneficiul maxim al 
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societății; sprijină, în acest context, 
lucrarea realizată de Centrul Comun de 
Cercetare (JRC) și solicită implicarea 
expertizei sale în dezvoltarea de politici 
pentru îmbunătățirea tehnologiei și a 
normelor și practicilor privind transferul 
de cunoștințe;

Or. en

Amendamentul 284
Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. solicită Comisiei să propună o 
legislație care să le permită societăților 
europene să producă medicamente 
generice și biosimilare în UE pe durata 
valabilității certificatului suplimentar de 
protecție (SPC), după expirarea protecției 
brevetului, pentru a pregăti lansarea 
imediată după expirarea SPC sau pentru 
a le exporta în țări în care nu există 
niciun brevet sau SPC; consideră că o 
astfel de dispoziție ar putea contribui la 
evitarea externalizării producției și la 
promovarea creării de locuri de muncă în 
UE, precum și la crearea unor condiții de 
concurență echitabile între societățile 
europene și concurenții lor din țări terțe;

Or. en

Amendamentul 285
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. constată că întreprinderile europene 
trebuie să răspundă unui nivel de cerințe, 
în special de mediu, mai ridicat în 
comparație cu majoritatea partenerilor 
noștri comerciali; consideră că această 
situație dăunează de facto competitivității 
lor; solicită Comisiei să realizeze studii 
precise pentru a estima costurile legate de 
aceste diferențe între legislații;

Or. fr

Amendamentul 286
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. subliniază că relațiile externe au 
implicații care depășesc sfera de aplicare 
a acordurilor semnate în cadrul OMC și 
că, la dezvoltarea dimensiunii externe a 
politicii industriale, UE și statele membre 
ar trebui să convină asupra unor poziții 
comune pentru a asigura că există 
condiții de concurență echitabile la nivel 
global;

Or. es

Amendamentul 287
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. remarcă intenția Comisiei de a 
explora modul în care firmele pot asigura 
recunoașterea efectivă a valorii brevetelor 
lor, inclusiv în situațiile lor financiare și 
de a explora posibilele beneficii ale unei 
astfel de informări mai bune în ceea ce 
privește accesul la finanțare; avertizează 
împotriva stabilirii unei piețe DPI 
nereglementate care ar conduce la 
financializarea DPI;

Or. en

Amendamentul 288
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. sprijină reforma în curs a sistemului 
dreptului mărcilor care va consolida 
protecția mărcii online, offline și prin 
intermediul întregii piețe interne și în 
cadrul schimburilor internaționale;

Or. fr

Amendamentul 289
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 31 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31b. reamintește că, în „Strategia sa de 
securitate cibernetică a Uniunii 
Europene”, Înaltul Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica 
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de securitate și-a luat angajamentul de a 
dezvolta o politică și mijloace de apărare 
cibernetică și de a favoriza resurse 
industriale și tehnologice în materie de 
securitate cibernetică; consideră că aceste 
politici trebuie să fie instituite rapid și 
extinse în vederea protejării 
întreprinderilor și în special a IMM-urilor 
împotriva criminalității informatice;
[1] JOIN(2013) 1 final - 7.2.2013.

Or. fr

Amendamentul 290
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. remarcă importanța unei strategii 
comerciale a UE; solicită Comisiei, 
împreună cu VP/ÎR, să elaboreze o 
strategie prin care să fie incluse birouri 
pentru IMM-uri cu ocazia misiunilor UE;

32. remarcă importanța unei strategii 
comerciale a UE; solicită Comisiei să își 
reorganizeze politica comercială în fața 
concurenței crescute a partenerilor noștri 
comerciali; invită Comisia să impună 
progresiv principiul reciprocității 
comerciale, să combată barierele 
netarifare, să sporească reactivitatea 
pentru aplicarea măsurilor de retorsiune 
și demararea unor anchete;

Or. fr

Amendamentul 291
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. solicită Comisiei, împreună cu VP/ÎR, 32. remarcă importanța unei strategii 
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să elaboreze o strategie prin care să fie 
incluse birouri pentru IMM-uri cu ocazia 
misiunilor UE;

comerciale a UE; invită Comisia să pună 
politica comercială și politica în materie 
de concurență a Uniunii în serviciul 
politicii industriale europene; solicită 
Comisiei, împreună cu VP/ÎR, să elaboreze 
o strategie prin care să fie incluse birouri 
pentru IMM-uri cu ocazia misiunilor UE;
remarcă faptul că aceste birouri ale IMM-
urilor ar trebui să ia în considerare 
activitatea camerelor de comerț și ar 
trebui să integreze lecțiile învățate din 
partea centrelor europene de afaceri;

Or. en

Amendamentul 292
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. remarcă importanța unei strategii 
comerciale a UE; solicită Comisiei, 
împreună cu VP/ÎR, să elaboreze o 
strategie prin care să fie incluse birouri 
pentru IMM-uri cu ocazia misiunilor UE;

32. remarcă importanța unei strategii 
comerciale a UE; solicită Comisiei, 
împreună cu VP/ÎR, să elaboreze o 
strategie prin care să fie incluse birouri 
pentru IMM-uri cu ocazia misiunilor UE; 
invită Comisia să se asigure de fiecare 
dată că negocierile acordurilor de liber 
schimb cu țări terțe nu pun în pericol 
potențialul de inovare și de competitivitate 
al întreprinderilor europene;

Or. fr

Amendamentul 293
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție
Punctul 32
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. solicită Comisiei, împreună cu VP/ÎR, 
să elaboreze o strategie prin care să fie 
incluse birouri pentru IMM-uri cu ocazia 
misiunilor UE;

32. solicită Comisiei, împreună cu VP/ÎR, 
să elaboreze o strategie prin care să fie 
incluse birouri pentru IMM-uri cu ocazia 
misiunilor UE și solicită Comisiei să 
includă testele de competitivitate 
îmbunătățită în evaluările impactului din 
acordurile comerciale și ale impactului 
lor cumulativ;

Or. es

Amendamentul 294
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. remarcă importanța unei strategii 
comerciale a UE; solicită Comisiei, 
împreună cu VP/ÎR, să elaboreze o 
strategie prin care să fie incluse birouri 
pentru IMM-uri cu ocazia misiunilor UE;

32. insistă asupra necesității de a 
îmbunătăți competitivitatea 
întreprinderilor europene pe piața 
mondială; remarcă importanța unei 
strategii comerciale a UE și a unei 
diplomații economice europene; solicită 
Comisiei, împreună cu VP/ÎR, să elaboreze 
o strategie prin care să fie incluse birouri 
pentru IMM-uri cu ocazia misiunilor UE;

Or. fr

Amendamentul 295
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. subliniază importanța stabilirii unei 
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agende ambițioase privind comerțul în UE 
bazate pe o reducere a tarifelor și a 
barierelor netarifare, liberalizarea 
accesului la achiziții publice și investiții 
private și armonizarea internațională a 
standardelor și regulamentelor; consideră 
că este necesar să încheie acorduri 
comerciale cuprinzătoare și ambițioase cu 
SUA și Japonia și cu toți partenerii 
comerciali majori din UE; 

Or. en

Amendamentul 296
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. solicită Comisiei și statelor membre 
să își consolideze cooperarea pentru 
însoțirea întreprinderilor europene pe 
piețele externe; îi invită în special să 
insiste asupra instrumentelor în favoarea 
IMM-urilor, să centralizeze informația 
pentru IMM-uri prin crearea unui ghișeu 
unic pe toate teritoriile europene și să 
elaboreze o strategie prin care să fie 
incluse birouri pentru IMM-uri cu ocazia 
misiunilor UE;

Or. fr

Amendamentul 297
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. subliniază importanța standardelor 



PE516.811v01-00 54/94 AM\1000754RO.doc

RO

de mediu și sociale în acordurile 
comerciale bilaterale și relațiile 
comerciale multilaterale pentru a stabili 
un comerț loial și echitabil și condiții de 
concurență echitabile globale;

Or. en

Amendamentul 298
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. invită Comisia să pună politica 
comercială și politica în materie de 
concurență a Uniunii în serviciul politicii 
industriale europene;

Or. fr

Amendamentul 299
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. menționează că, având în vedere că 
deschiderea piețelor implică reciprocitate, 
UE ar trebui să abordeze cu seriozitate 
denaturările concrete și dăunătoare 
pentru interesele industriale europene;

Or. es

Amendamentul 300
Josefa Andrés Barea
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Propunere de rezoluție
Punctul 32 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32b. subliniază faptul că inegalitatea 
condițiilor între industriile din UE și 
concurenții lor este un factor care 
contribuie la subminarea competitivitatea 
lor; prin urmare, solicită Comisiei, la 
semnarea de noi acorduri comerciale sau 
revizuirea celor existente, să introducă 
dispoziții mai stricte privind apropierea 
legislațiilor privind protecția mediului și 
climatul, precum și standardele sociale și 
de muncă, pentru a asigura că operatorii 
din UE și din afara UE operează în 
condiții de egalitate;

Or. es

Amendamentul 301
Franck Proust, Françoise Grossetête, Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 32 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32b. consideră că Uniunea Europeană ar 
trebui să studieze în continuare 
posibilitatea de a crea, în beneficiul 
sectoarelor industriale expuse într-adevăr 
la fenomenul relocării emisiilor, 
instrumente de mediu adecvate, 
complementare sistemului de licitare a 
cotelor de CO2, în special „un mecanism 
de includere a carbonului” care să 
respecte regulile OMC, întrucât un astfel 
de mecanism ar permite combaterea 
riscurilor de transfer de emisii de CO2 
către țările terțe;

Or. fr

(Trimitere la punctul 10 din Rezoluția adoptată la 25 noiembrie 2010 privind drepturile 
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omului și standardele sociale și de mediu din acordurile comerciale internaționale 
(P7_TA(2010)0434))

Amendamentul 302
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 32 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32b. subliniază importanța cercetării și 
inovării pentru competitivitatea 
întreprinderilor europene pe piețele 
globale și insistă asupra necesității ca 
întreprinderile noastre să anticipeze mai 
bine nevoile piețelor terțe, astfel încât să 
răspundă cererii internaționale;

Or. fr

Amendamentul 303
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 32 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32c. reamintește că este necesar, ori de 
câte ori circumstanțele o justifică, să se 
utilizeze instrumente de protecție 
comercială împotriva țărilor care nu 
respectă normele comerțului internațional 
sau acordurile de liber schimb încheiate 
cu Uniunea; și solicită ca accesul IMM-
urilor la procedurile antidumping să fie 
facilitat, să fie mai rapid și mai ieftin, 
astfel încât acestea să se poată proteja mai 
bine împotriva practicilor neloiale;

Or. fr
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Amendamentul 304
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 32 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32d. consideră că este necesară o 
revizuire a directivei europene privind 
ofertele publice de cumpărare (OPA) 
pentru ca Europa să dispună de mijloace 
pentru a se opune proiectelor care ar 
putea avea un efect nefast asupra 
structurii sale industriale;

Or. fr

Amendamentul 305
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 32 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32e. susține că este important, în vederea 
redresării industriale, ca Uniunea să 
solicite partenerilor săi reciprocitate în 
cadrul relațiilor comerciale și, în special, 
în ceea ce privește accesul la piețele de 
achiziții publice, să se protejeze drepturile 
de proprietate industrială ale 
întreprinderilor europene și să se 
consolideze eficacitatea instrumentelor de 
apărare comercială;

Or. fr

Amendamentul 306
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 32 f (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

32f. regretă protecția insuficientă a 
drepturilor de proprietate intelectuală și 
lipsa de mijloace concrete puse la 
dispoziția întreprinderilor europene, în 
special a IMM-urilor, în vederea 
combaterii infracțiunilor la care ele sunt 
supuse;

Or. fr

Amendamentul 307
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 32 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32g. consideră că este esențial ca Uniunea 
să se doteze, în cadrul redresării politicii 
sale industriale, cu instrumente care 
permit:
– adoptarea unei politici antidumping mai 
active și reacționarea, printre altele, la 
finanțarea abuzivă a exporturilor 
practicată de unele țări terțe;
– adoptarea unei adevărate politici 
voluntare care să apere interesele 
comerciale ale Uniunii Europene;
– asigurarea aplicării conceptului de 
„schimb echitabil”, care este bazat pe 
respectarea reciprocă a standardelor 
sociale, de mediu și culturale, precum și 
pe respectarea drepturilor omului în 
schimburile comerciale internaționale;

Or. fr

Amendamentul 308
Adam Gierek
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Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. recunoaște importanța 
angajamentului privind parteneriatul 
transatlantic pentru comerț și investiții 
(TTIP); susține că aceasta ar trebui să 
încerce eliminarea treptată a subvențiilor 
pentru combustibilii fosili; militează în 
favoarea unei noi definiri a similarității 
produselor prin diferențierea lor pe baza 
amprentei de carbon a acestora;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 309
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. recunoaște importanța 
angajamentului privind parteneriatul 
transatlantic pentru comerț și investiții 
(TTIP); susține că aceasta ar trebui să 
încerce eliminarea treptată a subvențiilor 
pentru combustibilii fosili; militează în 
favoarea unei noi definiri a similarității 
produselor prin diferențierea lor pe baza 
amprentei de carbon a acestora;

33. cu privire la acordurile comerciale, 
invită Comisia să își îmbunătățească 
considerabil aprecierea, în special cu 
privire la evaluarea impactului, prin
includerea noțiunii de competitivitate a 
sectorului industrial, prin realizarea unui 
studiu ex post și prin realizarea unei 
analize cumulative a efectelor asupra 
competitivității industriale a tuturor 
acordurilor trecute și în curs de 
negociere; recunoaște importanța 
angajamentului privind parteneriatul 
transatlantic pentru comerț și investiții 
(TTIP);

Or. fr

Amendamentul 310
Konrad Szymański
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Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. recunoaște importanța angajamentului 
privind parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP); susține că 
aceasta ar trebui să încerce eliminarea 
treptată a subvențiilor pentru combustibilii 
fosili; militează în favoarea unei noi 
definiri a similarității produselor prin 
diferențierea lor pe baza amprentei de 
carbon a acestora;

33. subliniază importanța angajamentului 
privind parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP); avertizează, 
totuși, că breșa în creștere dintre UE și 
Statele Unite în ceea ce privește prețurile 
la energie pentru industrie poate plasa 
eventual UE într-o poziție foarte 
necompetitivă față de Statele Unite;

Or. en

Amendamentul 311
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. recunoaște importanța angajamentului 
privind parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP); susține că 
aceasta ar trebui să încerce eliminarea 
treptată a subvențiilor pentru combustibilii 
fosili; militează în favoarea unei noi 
definiri a similarității produselor prin 
diferențierea lor pe baza amprentei de 
carbon a acestora;

33. recunoaște importanța angajamentului 
privind parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP); subliniază că 
eventuala concluzie a TTIP va crea 
perspectiva unui spațiu economic larg 
care în schimb ar consolida relațiile UE și 
ar servi ca multiplicator pentru ISD către 
UE;

Or. en

Amendamentul 312
Daniel Caspary
Propunere de rezoluție
Punctul 33
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. recunoaște importanța angajamentului 
privind parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP); susține că 
aceasta ar trebui să încerce eliminarea 
treptată a subvențiilor pentru combustibilii 
fosili; militează în favoarea unei noi 
definiri a similarității produselor prin 
diferențierea lor pe baza amprentei de 
carbon a acestora;

33. recunoaște importanța angajamentului 
privind parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP) pentru 
realizarea obiectivelor europene privind 
reindustrializarea, creșterea economică și 
ocuparea forței de muncă; susține că 
aceasta ar trebui să încerce eliminarea 
treptată a subvențiilor pentru combustibilii 
fosili; solicită Comisiei, prin demontarea 
tarifelor, să asigure un acces mai bun la 
piață în ceea ce privește serviciile și 
investițiile, consolidarea cooperării de 
reglementare, asigurarea unor norme 
îmbunătățite privind achizițiile publice și 
protecția proprietății intelectuale și să 
urmărească aceste obiective în mod activ 
în cadrul politicii privind concurența și în 
legătură cu energia și mărfurile;

Or. de

Amendamentul 313
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. recunoaște importanța angajamentului 
privind parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP); susține că 
aceasta ar trebui să încerce eliminarea 
treptată a subvențiilor pentru combustibilii 
fosili; militează în favoarea unei noi 
definiri a similarității produselor prin 
diferențierea lor pe baza amprentei de 
carbon a acestora;

33. recunoaște importanța angajamentului 
privind parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP), care are 
potențialul de a simplifica și spori 
exportul de produse industriale europene, 
de a îmbunătăți competitivitatea industriei 
europene prin creșterea standardelor 
producției internaționale și de a reduce 
costurile de import la materiile prime și 
prelucrate pentru companiile 
producătoare și care poate da industriei 
europene un imbold foarte necesar și 
contribui la o creștere corespunzătoare cu 
0,5 % a PIB-ului UE, creând astfel mii de 
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noi locuri de muncă; susține că aceasta ar 
trebui să încerce eliminarea treptată a 
subvențiilor pentru combustibilii fosili;
militează în favoarea unei noi definiri a 
similarității produselor prin diferențierea 
lor pe baza amprentei de carbon a acestora;

Or. da

Amendamentul 314
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. recunoaște importanța angajamentului 
privind parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP); susține că 
aceasta ar trebui să încerce eliminarea 
treptată a subvențiilor pentru 
combustibilii fosili; militează în favoarea 
unei noi definiri a similarității produselor 
prin diferențierea lor pe baza amprentei 
de carbon a acestora;

33. recunoaște importanța angajamentului 
privind parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP);

Or. de

Amendamentul 315
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. recunoaște importanța angajamentului 
privind parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP); susține că 
aceasta ar trebui să încerce eliminarea 
treptată a subvențiilor pentru 
combustibilii fosili; militează în favoarea 
unei noi definiri a similarității produselor 

33. recunoaște importanța angajamentului 
privind parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP);
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prin diferențierea lor pe baza amprentei 
de carbon a acestora;

Or. en

Amendamentul 316
Daniel Caspary

Propunerea de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. recunoaște importanța angajamentului 
privind parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP); susține că 
aceasta ar trebui să încerce eliminarea 
treptată a subvențiilor pentru combustibilii 
fosili; militează în favoarea unei noi 
definiri a similarității produselor prin 
diferențierea lor pe baza amprentei de 
carbon a acestora;

33. recunoaște importanța angajamentului 
privind parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP); susține că 
aceasta ar trebui să încerce eliminarea 
treptată a subvențiilor pentru combustibilii 
fosili;

Or. de

Amendamentul 317
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. recunoaște importanța angajamentului 
privind parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP); susține că 
aceasta ar trebui să încerce eliminarea 
treptată a subvențiilor pentru 
combustibilii fosili; militează în favoarea 
unei noi definiri a similarității produselor 
prin diferențierea lor pe baza amprentei de 
carbon a acestora;

33. recunoaște importanța angajamentului 
privind parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP); militează în 
favoarea unei noi definiri a similarității 
produselor prin diferențierea lor pe baza 
amprentei de carbon a acestora;

Or. ro
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Amendamentul 318
Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. recunoaște importanța angajamentului 
privind parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP); susține că 
aceasta ar trebui să încerce eliminarea 
treptată a subvențiilor pentru combustibilii 
fosili; militează în favoarea unei noi 
definiri a similarității produselor prin 
diferențierea lor pe baza amprentei de 
carbon a acestora;

33. recunoaște importanța angajamentului 
privind parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP); susține că 
aceasta ar trebui să încerce eliminarea 
treptată a subvențiilor pentru combustibilii 
fosili; militează în favoarea unei noi 
definiri a similarității produselor prin 
diferențierea lor pe baza amprentei de 
carbon a acestora; subliniază necesitatea 
eficientizării regulamentelor, precum și 
reducerea sarcinilor de reglementare și 
administrative, astfel cum este propus de 
TTIP, de implementat sub stricta 
considerare și protecție a standardelor 
înalte sociale și de mediu și a drepturilor 
angajaților;

Or. en

Amendamentul 319
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. recunoaște importanța angajamentului 
privind parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP); susține că 
aceasta ar trebui să încerce eliminarea 
treptată a subvențiilor pentru combustibilii 
fosili; militează în favoarea unei noi 
definiri a similarității produselor prin 
diferențierea lor pe baza amprentei de 
carbon a acestora;

33. recunoaște importanța și oportunitatea
angajamentului privind parteneriatul 
transatlantic pentru comerț și investiții 
(TTIP) de a ne facilita schimburile; însă 
reamintește necesitatea de a desfășura 
aceste negocieri fără a compromite 
activitatea noastră industrială, indiferent 
de sector; susține că aceasta ar trebui să 
încerce eliminarea treptată a subvențiilor 
pentru combustibilii fosili; militează în 
favoarea unei noi definiri a similarității 
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produselor prin diferențierea lor pe baza 
amprentei de carbon a acestora;

Or. fr

Amendamentul 320
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. recunoaște importanța angajamentului 
privind parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP); susține că 
aceasta ar trebui să încerce eliminarea 
treptată a subvențiilor pentru combustibilii 
fosili; militează în favoarea unei noi 
definiri a similarității produselor prin 
diferențierea lor pe baza amprentei de 
carbon a acestora;

33. recunoaște importanța angajamentului 
privind parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP); susține că 
aceasta ar trebui să încerce eliminarea 
treptată a subvențiilor pentru combustibilii 
fosili în mod treptat, că ține seama de 
contextul societal și de necesitatea unei 
aprovizionări sigure cu energie; militează 
în favoarea unei noi definiri a similarității 
produselor prin diferențierea lor pe baza 
amprentei de carbon a acestora;

Or. en

Amendamentul 321
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. recunoaște importanța angajamentului 
privind parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP); susține că 
aceasta ar trebui să încerce eliminarea 
treptată a subvențiilor pentru combustibilii 
fosili; militează în favoarea unei noi 
definiri a similarității produselor prin 
diferențierea lor pe baza amprentei de 

33. recunoaște importanța angajamentului 
privind parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP); susține că 
aceasta ar trebui să încerce eliminarea 
treptată a subvențiilor pentru combustibilii 
fosili și să asigure standardele UE privind 
consumatorii, mediul sau protecția 
sănătății; militează în favoarea unei noi 
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carbon a acestora; definiri a similarității produselor prin 
diferențierea lor pe baza amprentei de 
carbon a acestora;

Or. en

Amendamentul 322
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. recunoaște importanța angajamentului 
privind parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP); susține că 
aceasta ar trebui să încerce eliminarea 
treptată a subvențiilor pentru combustibilii 
fosili; militează în favoarea unei noi 
definiri a similarității produselor prin 
diferențierea lor pe baza amprentei de 
carbon a acestora;

33. recunoaște importanța angajamentului 
privind parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP); susține că 
aceasta ar trebui să încerce eliminarea 
treptată a subvențiilor pentru combustibilii 
fosili; militează în favoarea stabilirii unor
standarde comune pe baza unor elemente 
ale dezvoltării durabile;

Or. sl

Amendamentul 323
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunere de rezoluție Amendamentul

33. recunoaște importanța angajamentului 
privind parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP); susține că 
aceasta ar trebui să încerce eliminarea 
treptată a subvențiilor pentru combustibilii 
fosili; militează în favoarea unei noi 
definiri a similarității produselor prin 
diferențierea lor pe baza amprentei de 
carbon a acestora;

33. recunoaște importanța angajamentului 
privind parteneriatele pentru comerț și 
investiții; susține că aceasta ar trebui să 
încerce eliminarea treptată a subvențiilor 
pentru combustibilii fosili; militează în 
favoarea unei noi definiri a similarității 
produselor prin diferențierea lor pe baza 
amprentei de carbon a acestora;
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Or. fr

Amendamentul 324
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. subliniază că dumpingul neloial din 
țările terțe nu trebuie să fie acceptate și că 
drepturile lucrătorilor trebuie să se aplice 
în fiecare caz; solicită Comisiei să asigure 
că nu există numai un comerț liber, ci și 
un comerț loial și că standardele sociale și 
de mediu și drepturile lucrătorilor sunt 
consacrate în toate acordurile comerciale 
viitoare; menționează că doar atunci vor 
fi stabilite condiții de concurență 
echitabile;

Or. de

Amendamentul 325
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. mai mult, recunoaște importanța 
piețelor deschise și, prin urmare, solicită 
Comisiei să își continue eforturile 
multilaterale, bilaterale și unilaterale de a 
liberaliza comerțul în mod puternic și să 
prevină protecționismul, generând 
rezultate tangibile în cadrul procesului și 
să se abțină de la a lua măsuri 
protecționiste individuale;

Or. de
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Amendamentul 326
Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. solicită Comisiei să permită 
sindicatelor să adreseze reclamații cu 
caracter comercial;

eliminat

Or. sv

Amendamentul 327
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. solicită Comisiei să permită 
sindicatelor să adreseze reclamații cu 
caracter comercial;

eliminat

Or. sl

Amendamentul 328
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunere de rezoluție Amendamentul

34. solicită Comisiei să permită 
sindicatelor să adreseze reclamații cu 
caracter comercial;

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 329
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. solicită Comisiei să permită 
sindicatelor să adreseze reclamații cu 
caracter comercial;

eliminat

Or. de

Amendamentul 330
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. subliniază că lanțul valorii adăugate 
industriale în Europa trebuie consolidat 
prin noi acorduri comerciale, de investiții 
și acorduri privind proprietatea 
intelectuală și că, în acest sens, trebuie ca 
în mandatul care va fi acordat să se 
integreze, încă de pe acum, o orientare 
strategică corespunzătoare;

Or. de

Amendamentul 331
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 34 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34b. subliniază că activitatea de investiții 
pe piețele de creștere trebuie consolidate 
și securizate prin acorduri comerciale; 
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constată că investiția în țări terțe 
înseamnă că standardele RSI și 
standardele UE privind părțile interesate 
de lucrători trebuie, de asemenea, aplicate 
de firmele europene din țări terțe și 
dezvoltarea regională trebuie promovată;

Or. de

Amendamentul 332
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să dezvolte o strategie 
europeană de export pentru tehnologiile 
eficiente energetic și din punctul de vedere 
al utilizării resurselor;

35. invită Comisia să dezvolte o strategie 
europeană de export pentru tehnologiile 
eficiente energetic și din punctul de vedere 
al utilizării resurselor și serviciile 
corespunzătoare, care include o 
diplomație a standardizării pentru a 
asigura că standardele europene sunt 
promovate în întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 333
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să dezvolte o strategie 
europeană de export pentru tehnologiile 
eficiente energetic și din punctul de vedere 
al utilizării resurselor;

35. invită Comisia să dezvolte o strategie 
europeană de export pentru resursele și
tehnologiile eficiente energetic;

Or. en
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Amendamentul 334
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. amintește că standardele și normele 
tehnice joacă un rol fundamental în 
asigurarea poziției de lider a UE în 
sectoarele inovatoare, inclusiv în 
domeniul tehnologiilor ecologice; invită, 
deci, Comisia să consolideze capacitatea 
UE de a crea standarde și norme tehnice 
internaționale în sectoarele inovatoare; 
încurajează, totodată, Comisia, să 
amelioreze cooperarea cu țările terțe-
cheie, în special cu țările emergente, în 
vederea creării de standarde și norme 
tehnice comune;

Or. en

Amendamentul 335
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 35 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35b. subliniază necesitatea menținerii 
responsabilității fiscale, finanțând 
totodată măsurile politicii propuse și 
acțiunile necesare pentru RISE;

Or. en
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Amendamentul 336
Herbert Reul 

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Finanțare pentru un reviriment industrial Finanțare pentru a face industria 
europeană mai solidă

Or. de

Amendamentul 337
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. recunoaște existența constrângerilor 
bancare și impactul acestora, îndeosebi 
asupra IMM-urilor; salută Cartea verde a 
Comisiei privind finanțarea pe termen 
lung; subliniază necesitatea consolidării 
robusteții sectorului bancar european prin 
intermediul Basel III, al unei uniuni 
bancare și al MES;

36. recunoaște existența constrângerilor 
bancare și impactul acestora, îndeosebi 
asupra IMM-urilor; salută Cartea verde a 
Comisiei privind finanțarea pe termen 
lung; subliniază necesitatea consolidării 
robusteții sectorului bancar european prin 
intermediul Basel III, al unei uniuni 
bancare și al MES; subliniază, totuși, 
importanța partenerilor noștri 
internaționali care pun în aplicare, de 
asemenea, normele Basel III, astfel încât 
societățile și IMM-urile europene să nu 
fie puse într-o situație și mai nefavorabilă, 
afectând în acest mod competitivitatea 
europeană;

Or. da

Amendamentul 338
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 36
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. recunoaște existența constrângerilor 
bancare și impactul acestora, îndeosebi 
asupra IMM-urilor; salută Cartea verde a 
Comisiei privind finanțarea pe termen 
lung; subliniază necesitatea consolidării 
robusteții sectorului bancar european prin 
intermediul Basel III, al unei uniuni 
bancare și al MES;

36. recunoaște existența constrângerilor 
bancare și impactul acestora, îndeosebi 
asupra IMM-urilor; regretă că aceste 
bariere afectează, de asemenea, 
instrumentele puse la dispoziție de 
Uniunea Europeană și consideră că 
Comisia ar trebui să solicite rapoarte 
anuale intermediarilor financiari 
însărcinați cu elaborarea acestora; salută 
Cartea verde a Comisiei privind finanțarea 
pe termen lung; subliniază necesitatea 
consolidării robusteții sectorului bancar 
european prin intermediul Basel III, al unei 
uniuni bancare și al MES;

Or. fr

Amendamentul 339
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. recunoaște existența constrângerilor 
bancare și impactul acestora, îndeosebi 
asupra IMM-urilor; salută Cartea verde a 
Comisiei privind finanțarea pe termen 
lung; subliniază necesitatea consolidării 
robusteții sectorului bancar european prin 
intermediul Basel III, al unei uniuni
bancare și al MES;

36. recunoaște existența constrângerilor 
bancare și impactul negativ al acestora, 
îndeosebi asupra IMM-urilor; salută Cartea 
verde a Comisiei privind finanțarea pe 
termen lung; subliniază necesitatea 
consolidării robusteții și credibilității
sectorului bancar european prin 
intermediul implementării rapide a Basel 
III, a mecanismului special de salvgardare 
și a modificării asociate a Regulamentului 
EBA și al consolidării responsabilității 
democratice în toate etapele uniunii
bancare și ale asistenței MES;

Or. en
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Amendamentul 340
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. consideră că noua alternativă și căile 
de finanțare creative trebuie investigate în 
special în ceea ce privește finanțarea 
privată și sub formă de împrumuturi; 
constată că promovarea cunoștințelor 
financiare joacă, de asemenea, un rol 
important în această privință și că 
cunoștințele financiare ar trebui integrate 
în programa școlară;

Or. en

Amendamentul 341
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. subliniază importanța resurselor 
financiare pentru întreprinderi de tip 
start-up și IMM-uri, astfel încât 
antreprenorii să dispună de resurse 
pentru a aduce idei inovatoare pe piață;

Or. nl

Amendamentul 342
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. salută inițiativa Comisiei de a crea 
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instrumente financiare comune cu BEI și 
remarcă faptul că acest lucru a fost 
aprobat în iunie 2013 în cadrul reuniunii 
Consiliului European; salută, de 
asemenea, faptul că Comisia și BEI 
intenționează să prezinte Consiliului 
European înainte de reuniunea din 
octombrie 2013 un raport cuprinzător 
referitor la aplicarea lor, stabilind 
obiective cantitative, instrumente și un 
calendar;

Or. es

Amendamentul 343
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție
Punctul 36 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36b. solicită Consiliului, în consultare cu 
Comisia și BEI, să specifice fără 
întârziere parametrii pentru aceste 
instrumente, având în vedere atingerea 
unui efect semnificativ de pârghie; 
îndeamnă ca aceste instrumente să fie 
operaționale înainte de sfârșitul lui 2013;

Or. es

Amendamentul 344
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție
Punctul 36 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36c. subliniază că subsidiaritatea 
presupune o gamă largă de politici fiscale, 
precum și sisteme de împrumuturi și 
subvenții în întreaga Europă; prin 
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urmare, îndeamnă Comisia să evalueze și 
să revizuiască instrumentele naționale 
pentru a le face mai compatibile;

Or. es

Amendamentul 345
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție
Punctul 36 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36d. constată faptul că fragmentarea 
piețelor de credit și disparitatea dintre 
ratele dobânzii pentru împrumuturi 
bancare către societățile din statele 
membre subminează reziliența băncilor și 
a sistemelor financiare, reduc 
disponibilitatea și sporesc costul de capital 
pentru întreprinderi și consumatori, 
creând o barieră majoră pentru creștere și 
ocuparea forței de muncă;

Or. es

Amendamentul 346
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. invită Comisia să investigheze modul 
în care ar putea fi mobilizată piața titlurilor 
garantate cu active în vederea facilitării 
finanțării IMM-urilor; remarcă rolul pe 
care băncile publice îl pot juca în 
realizarea de investiții în obligațiuni 
garantate structurate emise de bănci, care 
combină aceste investiții cu obiective de 

37. invită Comisia să investigheze modul 
în care ar putea fi mobilizată piața titlurilor 
garantate cu active în vederea facilitării 
finanțării IMM-urilor; remarcă rolul pe 
care dezvoltarea afacerilor și 
infrastructura băncilor îl pot juca în 
realizarea de investiții în obligațiuni 
garantate structurate emise de bănci, care 
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creditare sporită a IMM-urilor; combină aceste investiții cu obiective de 
creditare sporită a IMM-urilor; salută 
propunerea unor parteneriate public-
private de împrumut în care o companie 
de asigurări și o bancă se combină pentru 
a oferi împrumuturi pe termen scurt și pe 
termen lung;

Or. en

Amendamentul 347
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. invită Comisia să investigheze modul 
în care ar putea fi mobilizată piața titlurilor 
garantate cu active în vederea facilitării 
finanțării IMM-urilor; remarcă rolul pe 
care băncile publice îl pot juca în realizarea 
de investiții în obligațiuni garantate 
structurate emise de bănci, care combină 
aceste investiții cu obiective de creditare 
sporită a IMM-urilor;

37. recunoaște necesitatea dezvoltării 
unor surse alternative de finanțare pentru 
IMM-uri; invită Comisia să investigheze 
modul în care ar putea fi mobilizată piața 
titlurilor garantate cu active și formulele 
alternative de intermediere bancară cu 
supravegherea prudențială adecvată în 
vederea facilitării finanțării IMM-urilor;
remarcă rolul pe care băncile publice îl pot 
juca în realizarea de investiții în obligațiuni 
garantate structurate emise de bănci, care 
combină aceste investiții cu obiective de 
creditare sporită a IMM-urilor;

Or. es

Amendamentul 348
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. consideră că ajutoarele și 
instrumentele financiare europene sunt 
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afectate de un deficit de notorietate în 
rândul actorilor economici și, în special, 
al IMM-urilor; solicită instituirea, pe 
toate teritoriile europene, a unui ghișeu 
unic pentru centralizarea informației 
furnizate IMM-urilor privind 
oportunitățile de finanțare europeană;

Or. fr

Amendamentul 349
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 37 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37b. reamintește că investițiile industriale 
sunt procese lungi; solicită Comisiei și 
statelor membre să îmbunătățească cadrul 
legislativ cu scopul de a-l face mai clar și 
mai previzibil, în vederea încurajării 
investițiilor industriale;

Or. fr

Amendamentul 350
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. invită Comisia să lanseze o comunicare 
privind finanțarea participativă; solicită 
Comisiei să elaboreze un cadru de 
reglementare robust privind finanțarea 
participativă, pe baza unei alocări de până 
la 1 milion EUR pe proiect;

38. constată prosperitatea inițiativelor de 
finanțare participativă și platformele 
electronice pentru împrumuturi în 
Europa și beneficiile financiare și 
nefinanciare pe care această finanțare le 
aduce IMM-urilor și antreprenorilor, 
precum furnizarea de finanțare de tip 
start-up, validarea produselor, feedback-
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ul clienților și o structură stabilă și 
determinată a acționariatului; invită 
Comisia să lanseze o comunicare privind 
finanțarea participativă; solicită Comisiei 
să elaboreze un cadru de reglementare 
robust privind finanțarea participativă, pe 
baza unei alocări de până la 1 milion EUR 
pe proiect; solicită Comisiei să ia în 
considerare disponibilizarea unor fonduri 
limitate pentru servicii de finanțare 
participativă, așa cum au făcut deja unele 
state membre;

Or. en

Amendamentul 351
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. invită Comisia să lanseze o 
comunicare privind finanțarea 
participativă; solicită Comisiei să 
elaboreze un cadru de reglementare robust
privind finanțarea participativă, pe baza 
unei alocări de până la 1 milion EUR pe 
proiect;

38. consideră că este important să se 
promoveze noi modele inovatoare de 
finanțare pentru IMM-urile cu un 
potențial ridicat de creștere și solicită 
Comisiei să elaboreze un cadru de 
reglementare eficient privind finanțarea 
participativă, care să recunoască nivelul 
redus al resurselor disponibile, abordând 
totodată problemele pe care le implică 
protecția investitorilor unici;

Or. en

Amendamentul 352
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 38 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

38a. solicită Comisiei să identifice 
mecanisme fiscale în vederea facilitării 
fuziunii micilor întreprinderi;

Or. it

Amendamentul 353
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. invită Comisia să sprijine crearea de 
piețe locale de obligațiuni pentru IMM-uri;

39. invită Comisia să sprijine crearea de 
piețe locale de obligațiuni pentru IMM-uri
în vederea asigurării unei finanțări pe 
termen lung, în special în regiunile în 
care creditarea este limitată; consideră că 
piețele locale de obligațiuni precum Bursa 
de la Stuttgard ar putea servi ca un posibil 
model;

Or. en

Amendamentul 354
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. invită Comisia să sprijine dezvoltarea 
băncilor naționale de investiții pentru 
IMM-uri și să permită celor existente să își 
extindă activitatea în alte state membre;

40. invită Comisia să sprijine dezvoltarea 
băncilor naționale de investiții pentru 
IMM-uri și să permită celor existente să 
participe la finanțările unor proiecte din 
afara teritoriilor lor;

Or. fr
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Amendamentul 355
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunere de rezoluție Amendamentul

40. invită Comisia să sprijine dezvoltarea 
băncilor naționale de investiții pentru 
IMM-uri și să permită celor existente să își 
extindă activitatea în alte state membre;

40. invită Comisia să sprijine dezvoltarea 
băncilor naționale de investiții pentru 
IMM-uri și să permită celor existente să își 
extindă activitatea în alte state membre, 
elaborând orientări care permit depășirea 
fenomenului difuz al crizei creditelor;

Or. it

Amendamentul 356
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. îndeamnă statele membre să pună pe 
deplin în aplicare Directiva privind 
întârzierea efectuării plăților;

41. consideră că întârzierea efectuării 
plății este o sursă de instabilitate și de 
pierdere a competitivității pentru 
întreprinderile industriale și, în special, 
pentru IMM-uri; îndeamnă, de asemenea,
statele membre să pună pe deplin în 
aplicare Directiva privind întârzierea 
efectuării plăților;

Or. fr

Amendamentul 357
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 41
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. îndeamnă statele membre să pună pe 
deplin în aplicare Directiva privind 
întârzierea efectuării plăților;

41. apreciază statele membre care au pus
pe deplin în aplicare Directiva privind 
întârzierea efectuării plăților și solicită 
implementarea sa deplină pe teritoriul 
UE;

Or. en

Amendamentul 358
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 41 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41a. susține o coordonare mai bună a 
sistemelor de impozitare a societăților din 
UE prin introducerea unei baze de 
impozitare armonizate; consideră că 
concurența fiscală neloială între statele 
membre nu este adecvată pentru 
dezvoltarea unei PI europene puternice; 
în plus, IMM-urile sunt adesea 
dezavantajate de regimurile fiscale 
comparativ cu companiile mai mari, 
sufocând astfel posibila lor creștere și 
investițiile; consideră că reducerea 
sarcinilor fiscale pentru IMM-uri ar 
trebui să fie însoțită de acțiunea de a 
reduce evaziunea fiscală, evitarea plății și 
frauda, în special afectând țările din sud, 
precum și companiile multinaționale 
mari; la nivelul UE trebuie luate măsuri 
pentru a asigura că companiile 
multinaționale mari nu sunt supuse unei 
planificări fiscale agresive pentru 
atingerea evitării plății impozitelor;

Or. en
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Amendamentul 359
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. consideră că aceasta ar trebui să își 
stabilească un obiectiv de 60 % investiții în 
tehnologii cu emisii scăzute de carbon, 
până în 2020;

42. consideră că aceasta ar trebui să își 
stabilească un obiectiv de 60 % investiții în 
tehnologii cu emisii scăzute de carbon, 
până în 2020; solicită Comisiei și BEI să 
studieze un model financiar pentru 
ecoeficiență care să asigure împrumuturi 
pentru aceste investiții, plus un avans 
privind câștigurile de eficiență de realizat 
(de exemplu, un împrumut de 120 %) care 
ar putea fi utilizat pentru a finanța alte 
investiții asociate cu eficiența și să fie 
reparate, printre altele, prin celelalte 
câștiguri privind eficiența;

Or. en

Amendamentul 360
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. salută majorarea capitalului BEI; 
consideră că aceasta ar trebui să își 
stabilească un obiectiv de 60 % investiții
în tehnologii cu emisii scăzute de carbon, 
până în 2020;

42. salută majorarea capitalului BEI și
consideră că unul dintre cei mai mari 
finanțatori de investiții referitoare la
emisii scăzute de dioxid de carbon din
lume care au deja obiective climatice 
ambițioase în cadrul planului lor de 
afaceri și vor continua să aibă un rol 
principal în asigurarea de finanțare care 
se adresează schimbărilor climatice;

Or. en
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Amendamentul 361
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. salută majorarea capitalului BEI;
consideră că aceasta ar trebui să își 
stabilească un obiectiv de 60 % investiții în 
tehnologii cu emisii scăzute de carbon, 
până în 2020;

42. salută majorarea capitalului BEI;
consideră că BEI ar putea contribui la 
facilitarea situației asociate cu 
fragmentarea piețelor financiare din UE; 
solicită BEI să analizeze în continuare 
elaborarea de noi modele de creditare 
adaptate la necesitățile industriei; 
consideră că aceasta ar trebui să își 
stabilească un obiectiv de 60 % investiții în 
tehnologii cu emisii scăzute de carbon, 
până în 2020;

Or. es

Amendamentul 362
Franck Proust

Propunerea de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. salută majorarea capitalului BEI; 
consideră că aceasta ar trebui să își 
stabilească un obiectiv de 60 % investiții 
în tehnologii cu emisii scăzute de carbon, 
până în 2020;

42. salută majorarea capitalului BEI;

Or. fr

Amendamentul 363
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 42
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. salută majorarea capitalului BEI; 
consideră că aceasta ar trebui să își 
stabilească un obiectiv de 60 % investiții 
în tehnologii cu emisii scăzute de carbon, 
până în 2020;

42. salută majorarea capitalului BEI;

Or. en

Amendamentul 364
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 42 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42a. consideră că o etapizare a 
subvențiilor dăunătoare ar contribui la 
eliberarea constrângerilor bugetare 
publice și ar facilita mai multe finanțări 
pentru inovare și C-D;

Or. en

Amendamentul 365
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 42 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42a. subliniază importanța utilizării unor 
rețele asociative intermediare pentru 
crearea și furnizarea de asistență și de 
împrumuturi IMM-urilor în vederea 
dezvoltării spiritului antreprenorial;

Or. fr
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Amendamentul 366
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție
Punctul 42 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42a. solicită BEI să își pună în aplicare 
planul de creștere a activității de creditare 
în UE cu peste 50 % în perioada 2013-
2015;

Or. es

Amendamentul 367
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. subliniază importanța capitalului de 
risc și a rețelelor de investitori 
providențiali; consideră că Fondul 
european de investiții are un rol crucial în 
dezvoltarea piețelor de capital de risc; este 
de părere că diferențierea, din rațiuni de 
ordin fiscal, între capital propriu și creanțe 
ar trebui eliminată;

43. subliniază importanța capitalului de 
risc și a rețelelor de investitori 
providențiali; salută sprijinul UE în 
stabilirea de rețele de investitori 
providențiali și pepiniere; salută în special 
stabilirea unui mecanism de capitaluri 
proprii în baza programelor Orizont 2020 
și COSME pentru a sprijini creșterea 
cantității și calității aprovizionării de CV; 
consideră că Fondul european de investiții 
are un rol crucial în dezvoltarea piețelor de 
capital de risc, în special pentru 
dezvoltarea unor tehnologii sustenabile;
este de părere că diferențierea, din rațiuni 
de ordin fiscal, între capital propriu și 
creanțe ar trebui eliminată;

Or. en
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Amendamentul 368
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. subliniază importanța capitalului de 
risc și a rețelelor de investitori 
providențiali; consideră că Fondul 
european de investiții are un rol crucial în 
dezvoltarea piețelor de capital de risc; este 
de părere că diferențierea, din rațiuni de 
ordin fiscal, între capital propriu și creanțe 
ar trebui eliminată;

43. subliniază importanța capitalului de 
risc și a rețelelor de investitori 
providențiali, în special pentru femei;
solicită punerea promptă în aplicare a 
portalului online pentru femeile 
antreprenor; consideră că Fondul 
european de investiții are un rol crucial în 
dezvoltarea piețelor de capital de risc; este 
de părere că diferențierea, din rațiuni de 
ordin fiscal, între capital propriu și creanțe 
ar trebui eliminată;

Or. de

Amendamentul 369
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 43 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43a. solicită Comisiei realizarea unui 
studiu global al parametrilor 
competitivității nebazată pe prețuri a 
activităților industriale desfășurate pe 
teritoriul Uniunii Europene (termen de 
livrare, brevet, calitatea produselor, 
serviciul post-vânzare, calitatea rețelelor 
de transport, de energia, digitale etc.), 
comparându-i în general cu cei specifici 
altor regiuni din lume, solicită Comisiei 
să mențină o analiză permanentă a 
examinării competitivității
macroeconomice a teritoriului Uniunii 
Europene, în special în ceea ce privește 
rețelele de transporturi, energie și digitale, 
cu studiile privind finanțarea pe termen 
lung a infrastructurilor noi sau care 
urmează să fie reînnoite, necesare pentru 
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ca teritoriul Uniunii Europene să rămână 
competitiv în permanență;

Or. fr

Amendamentul 370
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 43 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43a. recunoaște că, de-a lungul timpului a 
existat o financializare a economiei reale 
care încurajează o cultură a 
întreprinderilor cu o perspectivă pe 
termen scurt mai degrabă decât viziuni pe 
termen lung; subliniază că eliminarea 
raportării trimestriale privind veniturile, 
astfel cum au realizat corporațiile 
multinaționale, precum Unilever, ar putea 
facilita mai multe perspective pe termen 
mediu și lung privind investițiile și 
câștigurile; subliniază, în acest context, 
decizia recentă a UE de a elimina 
raportarea trimestrială obligatorie din 
punct de vedere legal;

Or. en

Amendamentul 371
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 43 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43a. solicită Comisiei să faciliteze măsuri 
care determină operatorii să adopte 
instrumente caracterizate prin logici de 
responsabilitate privind gestionarea 
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proceselor comerciale și de sustenabilitate 
în lanțul de valori, prin intermediul unor 
recompense suplimentare în cadrul 
măsurilor de finanțare comunitare, prin 
achizițiile publice ecologice și legislația 
privind contractele de achiziții publice;

Or. it

Amendamentul 372
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 43 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43a. solicită Comisiei să elaboreze și să 
promoveze gama de instrumente pentru o 
politică sustenabilă privind societățile 
(răspunderea socială a întreprinderilor, 
raportarea privind sustenabilitatea, 
acțiuni de promovare a modelelor cu 
emisii scăzute de carbon sau cu o 
producție scăzută de deșeuri);

Or. en

Amendamentul 373
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 43 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43b. solicită companiilor multinaționale 
să mărească cota cheltuielilor lor cu 
furnizorii IMM-urilor și să ia exemplul 
HP, care vizează creșterea cheltuielilor 
lor cu furnizorii care sunt IMM-uri, de la 
10 %, la 15 % în acest an;

Or. en
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Amendamentul 374
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 43 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43c. constată că legislația privind 
falimentul ar trebui să fie proiectată într-
un mod care să promoveze o a doua 
opțiune;

Or. en

Amendamentul 375
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Subtitlul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Câștigarea competențelor și a forței de 
muncă pentru strategia RISE

Câștigarea competențelor și a forței de 
muncă pentru reindustrializarea Europei

Or. sl

Amendamentul 376
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Titlul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Câștigarea competențelor și a forței de 
muncă pentru strategia RISE

Câștigarea competențelor și a forței de 
muncă pentru o strategie industrială

Or. fr
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Amendamentul 377
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție
Punctul 43 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43a. subliniază că educația reprezintă o 
cerință de bază și că aceasta ar trebui să 
fie accesibilă tuturor persoanelor, de la 
cele mai mici niveluri de calificare, la cele 
ale învățământului superior;

Or. es

Amendamentul 378
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție
Punctul 43 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43b. subliniază că învățământul tehnic 
secundar și sistemele de formare 
profesională joacă un rol esențial și 
sprijină inițiativele Comisiei de 
promovare a schimburilor 
transfrontaliere între statele membre; 

Or. es

Amendamentul 379
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție
Punctul 43 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43c. subliniază că eforturile de a atinge 
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obiectivul de menținere și dezvoltare a 
unei industrii europene competitive nu ar 
trebui să se bazeze pe salarii mici și o 
flexibilitate a pieței muncii, pe sisteme de 
bunăstare subdezvoltate și pe formarea 
profesională care se axează exclusiv pe 
adaptabilitatea lucrătorilor;

Or. es

Amendamentul 380
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. subliniază că strategia RISE reprezintă 
o oportunitate pentru stabilitatea ocupării 
forței de muncă, cu locuri de muncă bune 
și o remunerație decentă; subliniază 
parteneriatul indispensabil cu părțile 
interesate, în special partenerii sociali și 
organizațiile de tineret, în contextul 
integrării tinerilor pe piața forței de muncă; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
intensifice dialogul social;

44. subliniază că o strategie industrială
reprezintă o oportunitate pentru stabilitatea 
ocupării forței de muncă, cu locuri de 
muncă bune și o remunerație decentă; 
subliniază parteneriatul indispensabil cu 
părțile interesate, în special partenerii 
sociali și organizațiile de tineret, în 
contextul integrării tinerilor pe piața forței 
de muncă; îndeamnă Comisia și statele 
membre să intensifice dialogul social; 
invită Comisia să promoveze rolul 
partenerilor sociali la nivelul său, ținând 
seama de diversitatea sistemelor 
naționale; invită partenerii sociali, la 
nivelul Uniunii și de fiecare dată când 
acest lucru va fi posibil, să demareze 
dialogul pentru a avea ca rezultat relații 
convenționale, inclusiv acorduri, și să le 
pună în aplicare în condițiile prevăzute la 
articolul 155 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

Or. fr

Amendamentul 381
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. subliniază că strategia RISE reprezintă 
o oportunitate pentru stabilitatea ocupării 
forței de muncă, cu locuri de muncă bune 
și o remunerație decentă; subliniază 
parteneriatul indispensabil cu părțile 
interesate, în special partenerii sociali și 
organizațiile de tineret, în contextul 
integrării tinerilor pe piața forței de muncă;
îndeamnă Comisia și statele membre să 
intensifice dialogul social;

44. subliniază că strategia RISE reprezintă 
o oportunitate pentru stabilitatea ocupării 
forței de muncă, cu locuri de muncă bune 
și o remunerație decentă; subliniază 
parteneriatul indispensabil cu părțile 
interesate, în special partenerii sociali, 
camerele și organizațiile de tineret, în 
contextul integrării tinerilor pe piața forței 
de muncă; îndeamnă Comisia și statele 
membre să intensifice dialogul social;
consideră că implicarea partenerilor 
sociali în cea mai timpurie etapă în orice 
procedură legislativă ar fi cel mai mare 
beneficiu;

Or. en

Amendamentul 382
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. subliniază că strategia RISE reprezintă 
o oportunitate pentru stabilitatea ocupării 
forței de muncă, cu locuri de muncă bune 
și o remunerație decentă; subliniază 
parteneriatul indispensabil cu părțile 
interesate, în special partenerii sociali și 
organizațiile de tineret, în contextul 
integrării tinerilor pe piața forței de muncă;
îndeamnă Comisia și statele membre să 
intensifice dialogul social;

44. subliniază că măsurile de 
reindustrializare a Europei reprezintă o 
oportunitate pentru stabilitatea ocupării 
forței de muncă, cu locuri de muncă bune 
și o remunerație decentă; subliniază 
parteneriatul indispensabil cu părțile 
interesate, în special partenerii sociali și 
organizațiile de tineret, în contextul 
integrării tinerilor pe piața forței de muncă;
îndeamnă Comisia și statele membre să 
intensifice dialogul social;

Or. sl

Amendamentul 383
Franck Proust
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Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. subliniază că strategia RISE reprezintă 
o oportunitate pentru stabilitatea ocupării 
forței de muncă, cu locuri de muncă bune 
și o remunerație decentă; subliniază 
parteneriatul indispensabil cu părțile 
interesate, în special partenerii sociali și 
organizațiile de tineret, în contextul 
integrării tinerilor pe piața forței de muncă; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
intensifice dialogul social;

44. subliniază că strategia RISE reprezintă 
o oportunitate pentru stabilitatea ocupării 
forței de muncă, cu locuri de muncă bune 
și o remunerație decentă; subliniază 
parteneriatul indispensabil cu părțile 
interesate, în special partenerii sociali și 
organizațiile de tineret, în contextul 
integrării tinerilor pe piața forței de muncă; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
intensifice dialogul social atât în cadrul 
ramurilor industriale, cât și în 
întreprinderi;

Or. fr


