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Amendamentul 384
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 44 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44a. constată că trecerea la o economie cu 
emisii scăzute de carbon nu va crea noi 
locuri de muncă în noi sectoare 
economice, dar ar putea conduce la 
pierderi de locuri de muncă în activități 
mai puțin sustenabile; prin urmare, 
trebuie stabilite și consolidate instrumente 
pentru anticiparea la timp a schimbării 
pentru a garanta o trecere rapidă de la un 
loc de muncă la altul;

Or. en

Amendamentul 385
Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 44 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44a. subliniază că strategia RISE ar 
trebui să se ghideze după principiul 
„remunerației egale pentru muncă egală” 
pentru a asigura atât egalitatea de gen la 
locul de muncă, cât și condiții egale 
pentru angajați în cazul unor tipuri 
diferite de contract;

Or. en

Amendamentul 386
Judith A. Merkies
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Propunere de rezoluție
Punctul 44 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44a. subliniază importanța consilierii pe 
tot parcursul carierei, având ca element 
central învățarea pe tot parcursul vieții; 
consideră că angajatorii ar trebui să 
dețină responsabilitatea în ceea ce 
privește cursurile de recalificare 
profesională activă a angajaților;

Or. nl

Amendamentul 387
Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 44 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44b. consideră că, dacă se dezvoltă în 
continuare libertatea de circulație a 
lucrătorilor, prin utilizarea unor 
instrumente precum recunoașterea 
reciprocă a calificărilor profesionale și a 
formărilor pe tot parcursul vieții, în 
special în cazul lucrătorilor vulnerabili, 
este foarte posibil să se reducă deficitul de 
lucrători calificați și să se stimuleze 
creșterea favorabilă incluziunii;

Or. en

Amendamentul 388
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. remarcă faptul că strategia RISE va
necesita un acces mai pronunțat și mai 

45. remarcă faptul că măsurile vor necesita 
un acces mai pronunțat și mai eficient la 
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eficient la formare, la învățare pe tot 
parcursul vieții, la formare profesională 
pentru viitor, la studii universitare, precum 
și un accent puternic pus pe domeniile 
STIM, sprijin pentru antreprenoriat și o
„plasă de siguranță” adecvată însoțită de o 
politică a celei de-a doua șanse;

formare, la învățare pe tot parcursul vieții, 
la formare profesională pentru viitor, la 
studii universitare, precum și un accent 
puternic pus pe domeniile STEM, sprijin 
pentru antreprenoriat și o „plasă de 
siguranță” adecvată însoțită de o politică a 
celei de-a doua șanse; în această privință, 
programele și instrumentele UE, precum 
Orizont 2020 și Institutul European de 
Inovare și Tehnologie (EIT) ar trebui să 
aibă un rol important;

Or. sl

Amendamentul 389
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. remarcă faptul că strategia RISE va 
necesita un acces mai pronunțat și mai 
eficient la formare, la învățare pe tot 
parcursul vieții, la formare profesională 
pentru viitor, la studii universitare, precum 
și un accent puternic pus pe domeniile 
STIM, sprijin pentru antreprenoriat și o 
„plasă de siguranță” adecvată însoțită de o 
politică a celei de-a doua șanse;

45. remarcă faptul că strategia RISE va 
necesita un acces mai pronunțat și mai 
eficient la formare, la învățare pe tot 
parcursul vieții, la formare profesională 
pentru viitor, la studii universitare, precum 
și un accent puternic pus pe domeniile 
STEM, în special pentru femei, sprijin 
pentru antreprenoriat, în principal prin 
includerea sa în programele școlare, și o 
„plasă de siguranță” adecvată însoțită de o 
politică a celei de-a doua șanse;

Or. fr

Amendamentul 390
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 45
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. remarcă faptul că strategia RISE va 
necesita un acces mai pronunțat și mai 
eficient la formare, la învățare pe tot 
parcursul vieții, la formare profesională 
pentru viitor, la studii universitare, precum 
și un accent puternic pus pe domeniile 
STIM, sprijin pentru antreprenoriat și o 
„plasă de siguranță” adecvată însoțită de o 
politică a celei de-a doua șanse;

45. remarcă faptul că strategia RISE va 
necesita un acces mai pronunțat și mai 
eficient la formare, la învățare pe tot 
parcursul vieții, la formare profesională 
pentru viitor, la studii universitare, precum 
și un accent puternic pus pe domeniile 
STEM, o dezvoltare a formării 
profesionale duale și a învățării, un sprijin 
pentru antreprenoriat și o „plasă de 
siguranță” adecvată însoțită de o politică a 
celei de-a doua șanse;

Or. fr

Amendamentul 391
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. remarcă faptul că strategia RISE va 
necesita un acces mai pronunțat și mai 
eficient la formare, la învățare pe tot 
parcursul vieții, la formare profesională 
pentru viitor, la studii universitare, precum 
și un accent puternic pus pe domeniile 
STIM, sprijin pentru antreprenoriat și o 
„plasă de siguranță” adecvată însoțită de o 
politică a celei de-a doua șanse;

45. remarcă faptul că această strategie 
industrială va necesita un acces mai 
pronunțat și mai eficient la formare, la 
învățare pe tot parcursul vieții, la formare 
profesională pentru viitor, la studii 
universitare, precum și un accent puternic 
pus pe domeniile STEM, sprijin pentru 
antreprenoriat și o „plasă de siguranță” 
adecvată însoțită de o politică a celei de-a 
doua șanse;

Or. fr

Amendamentul 392
Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 45 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

45a. subliniază importanța evitării 
dezechilibrului tradițional de gen în 
cadrul industriei; consideră că este 
important să se elimine acest dezechilibru 
astfel încât, atât femeile, cât și bărbații să 
poată participa pe deplin la piața muncii, 
în special având în vedere provocările 
demografice cu care se confruntă UE;

Or. sv

Amendamentul 393
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. subliniază faptul că democratizarea 
locului de muncă trebuie extinsă și că 
lucrătorii ar trebui să aibă un drept 
individual la formare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 394
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. subliniază faptul că democratizarea 
locului de muncă trebuie extinsă și că 
lucrătorii ar trebui să aibă un drept 
individual la formare;

eliminat

Or. sl
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Amendamentul 395
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. subliniază faptul că democratizarea 
locului de muncă trebuie extinsă și că 
lucrătorii ar trebui să aibă un drept 
individual la formare;

eliminat

Or. de

Amendamentul 396
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. subliniază faptul că democratizarea 
locului de muncă trebuie extinsă și că 
lucrătorii ar trebui să aibă un drept 
individual la formare;

46. subliniază faptul că informarea și 
consultarea la locul de muncă constituie 
un drept fundamental stabilit în tratatul 
european și că comitetele europene de 
întreprindere, pe baza Directivei 
2009/38/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 6 mai 2009 privind 
instituirea unui comitet european de 
întreprindere sau a unei proceduri de 
informare și consultare a lucrătorilor în 
întreprinderile și grupurile de 
întreprinderi de dimensiune comunitară 
în scopul informării și al consultării 
angajaților și al reprezentării intereselor 
angajaților la nivelul societății și în 
camerele comisiei societății – dacă se 
aplică – în societățile europene, pe baza 
Directivei 2001/86/CE a Consiliului din 8 
octombrie 2001 de completare a statutului 
societății europene în ceea ce privește 
implicarea lucrătorilor, să construiască o 
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platformă care să permită democratizarea 
locului de muncă în societăți care 
operează la nivel transfrontalier în 
Europa și că lucrătorii ar trebui să aibă un 
drept individual la formare;

Or. en

Amendamentul 397
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. subliniază faptul că democratizarea 
locului de muncă trebuie extinsă și că 
lucrătorii ar trebui să aibă un drept 
individual la formare;

46. consideră că o organizație a muncii 
centrate pe oameni (bazată pe inovarea 
locului de muncă, dezvoltarea de 
competențe, lucrători creativi și autonomi 
și lucrul în echipă), reprezintă un 
instrument important, atât în ceea ce 
privește performanța socială (condiții de 
muncă), cât și performanța economică 
(productivitate, caracter inovator) a 
societăților; subliniază faptul că 
democratizarea locului de muncă trebuie 
extinsă și că lucrătorii ar trebui să aibă un 
drept individual la formare;

Or. en

Amendamentul 398
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. subliniază faptul că democratizarea 
locului de muncă trebuie extinsă și că 
lucrătorii ar trebui să aibă un drept 

46. subliniază faptul că democratizarea 
locului de muncă trebuie extinsă și că 
lucrătorii ar trebui să se poată forma în 
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individual la formare; mod permanent, astfel încât competențele 
lor să anticipeze cererea specifică 
sectorului lor, să se adapteze unei noi 
piețe sau să poată beneficia, în cazul 
pierderii locului de muncă, de un alt 
sector industrial;

Or. fr

Amendamentul 399
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. subliniază faptul că democratizarea 
locului de muncă trebuie extinsă și că 
lucrătorii ar trebui să aibă un drept 
individual la formare;

46. subliniază faptul că democratizarea 
locului de muncă trebuie extinsă și că 
lucrătorii ar trebui să aibă un drept 
individual la formare; constată că 
angajatorii și lucrătorii au o 
responsabilitate comună în ceea ce 
privește învățarea pe tot parcursul vieții;

Or. en

Amendamentul 400
Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. subliniază faptul că democratizarea 
locului de muncă trebuie extinsă și că 
lucrătorii ar trebui să aibă un drept 
individual la formare;

46. subliniază faptul că democratizarea 
locului de muncă trebuie extinsă și
importanța formării lucrătorilor;

Or. en
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Amendamentul 401
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 46 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46a. subliniază că participarea activă a 
reprezentanților personalului și a 
sindicatelor în deciziile de afaceri 
fundamentale promovează stabilitatea, 
capacitatea inovatoare și perspectivele de 
afaceri pe termen lung;

Or. de

Amendamentul 402
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 46 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46a. solicită Comisiei să sprijine natura 
specifică a artizanatului în industriile 
culturale și creative de ultimă generație, 
care vor contribui în mare măsură la 
crearea de locuri de muncă europene și se 
bazează pe creativitate, excelență, know-
how și învățarea pe tot parcursul carierei;

Or. en

Amendamentul 403
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. invită Comisia să colaboreze 47. invită Comisia să colaboreze 



PE516.812v01-00 12/62 AM\1000766RO.doc

RO

îndeaproape cu statele membre pentru a 
elabora previziuni pe termen mediu și lung 
în ceea ce privește competențele cerute de 
piața forței de muncă;

îndeaproape cu statele membre pentru a 
elabora previziuni pe termen mediu și lung 
în ceea ce privește competențele cerute de 
piața forței de muncă, în special prin 
instituirea unor consilii europene pentru 
competențe industriale;

Or. fr

Amendamentul 404
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. invită Comisia să colaboreze 
îndeaproape cu statele membre pentru a 
elabora previziuni pe termen mediu și lung 
în ceea ce privește competențele cerute de 
piața forței de muncă;

47. invită Comisia să colaboreze 
îndeaproape cu statele membre și cu 
partenerii sociali sectoriali în cauză
pentru a elabora previziuni pe termen 
mediu și lung în ceea ce privește 
competențele cerute de piața forței de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 405
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție 
Punctul 47 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47a. subliniază că recunoașterea la nivel 
transfrontalier a competențelor și a 
calificărilor ar trebui să fie standardul de 
promovare a mobilității internaționale;

Or. es
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Amendamentul 406
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 48 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48a. solicită statelor membre să abordeze 
deficiențele în legătură cu abilitățile 
electronice la toate nivelurile 
educaționale și printr-o învățare pe tot 
parcursul vieții, dat fiind faptul că 
evoluțiile TIC pot avea, pe termen lung, 
un impact mare asupra industriilor în 
creștere în sectoare precum eficiența 
energetică, planurile de mediu, obiectivele 
privind siguranța și alte competențe în 
comunicare (de exemplu, sisteme de 
transport eficiente și inteligente, sisteme 
de comunicare persoană-persoană, 
persoană-mașină și mașină-mașină);

Or. en

Amendamentul 407
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție 
Punctul 48 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48a. consideră că sprijinirea forței de 
muncă constituie un avantaj major pentru 
dezvoltarea investițiilor în C-D; solicită 
acordarea unei atenții speciale sprijinirii 
educației, în vederea creării unor centre 
de cercetare academică lider la nivel 
internațional;

Or. es
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Amendamentul 408
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 48 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48b. solicită Comisiei să promoveze 
dezvoltarea și aplicarea de tehnologii 
industriale (precum serviciile inovatoare 
din aval și aplicațiile care utilizează 
informații furnizate de sectorul spațial), 
ținând seama de legătura dintre 
descoperire și introducerea pe piață și 
cercetarea și inovarea interdisciplinară;

Or. en

Amendamentul 409
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. consideră că înființarea de platforme 
STEM naționale pentru schimbul de bune 
practici ar putea avea efecte benefice în 
stabilirea obiectivelor STEM;

49. solicită statelor membre, cu sprijinul 
Comisiei, să considere stabilirea unor 
obiective naționale pentru a crește 
numărul studenților care studiază STEM, 
cum este și cazul Țărilor de Jos; 
consideră că înființarea de platforme 
STEM naționale pentru schimbul de bune 
practici între regiuni, universități și 
industrii ar putea avea efecte benefice în 
stabilirea obiectivelor STEM; subliniază 
că în acest context, abilitățile TIC de bază 
ar trebui să fie, de asemenea, promovate 
în școli și în programe de instruire 
profesională; consideră că înființarea de 
platforme STEM naționale pentru schimbul 
de bune practici ar putea avea efecte 
benefice în stabilirea obiectivelor STEM;
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Or. en

Amendamentul 410
Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. consideră că înființarea de platforme 
STEM naționale pentru schimbul de bune 
practici ar putea avea efecte benefice în 
stabilirea obiectivelor STEM;

49. consideră că înființarea de platforme 
STEM naționale pentru schimbul de bune 
practici ar putea avea efecte benefice în 
stabilirea obiectivelor STEM; consideră, 
de asemenea, că platformele europene, 
dacă sunt înființate, ar putea fi 
importante în asigurarea coordonării și 
cooperării pentru platforme naționale la 
nivel european;

Or. sv

Amendamentul 411
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. consideră că înființarea de platforme 
STEM naționale pentru schimbul de bune 
practici ar putea avea efecte benefice în 
stabilirea obiectivelor STEM;

49. consideră că înființarea de platforme 
STEM naționale pentru schimbul de bune 
practici ar putea avea efecte benefice în 
stabilirea obiectivelor STEM; subliniază 
că ingineria și tehnologia informației 
reprezintă domeniile cele mai solide 
pentru ocuparea forței de muncă pe 
viitor;

Or. en
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Amendamentul 412
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. consideră că înființarea de platforme 
STEM naționale pentru schimbul de bune 
practici ar putea avea efecte benefice în 
stabilirea obiectivelor STEM;

49. consideră că înființarea de platforme 
STEM naționale, regionale și europene
pentru schimbul de bune practici ar putea 
avea efecte benefice în stabilirea 
obiectivelor STEM;

Or. sl

Amendamentul 413
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 49 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49a. atrage atenția asupra necesității de a 
încuraja tinerele să îmbrățișeze o carieră 
în domenii STEM, pentru a fructifica la 
maximum talentul, creativitatea, energia 
și forța de muncă a acestora;

Or. ro

Amendamentul 414
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. subliniază importanța intensificării 
mobilității voluntare în rândul tinerilor, 
prin promovarea programului Erasmus 
pentru toți și eliminarea barierelor existente 

50. subliniază importanța intensificării 
mobilității voluntare în rândul tinerilor, 
prin promovarea programului Erasmus 
pentru toți și eliminarea barierelor existente 
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pentru ucenicii, activități de formare și 
stagii transfrontaliere, precum și prin 
încurajarea transferabilității pensiilor și a 
drepturilor de protecție socială și a muncii 
pe întreg cuprinsul UE;

pentru ucenicii, activități de formare și 
stagii transfrontaliere, precum și prin 
încurajarea transferabilității pensiilor și a 
drepturilor de protecție socială și a muncii 
pe întreg cuprinsul UE; subliniază că 
programul „Erasmus pentru tinerii 
antreprenori”, în special, ar trebui să fie 
extins în mod semnificativ și prevăzut cu 
suficiente resurse suplimentare din partea 
mecanismului de garanție pentru tineret;

Or. de

Amendamentul 415
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. salută deciziile de implementare a 
garanței pentru tineret și de promovare a 
Alianței europene pentru ucenicii; solicită 
industriei să ofere tinerilor, pe cât posibil, 
locuri de muncă sau stagii de calitate și să 
creeze stagiaturi de calitate remunerate 
decent;

52. salută obiectivele ambițioase din 
spatele garanției pentru tineret, precum și
disponibilitatea statelor membre de a 
aloca fonduri pentru a combate șomajul în 
rândul tinerilor; salută promovarea unei 
alianțe pentru ucenicii și solicită statelor 
membre să conlucreze pentru a dezvolta și 
promova ucenicii pentru viitorii candidați;

Or. en

Amendamentul 416
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. salută deciziile de implementare a 
garanței pentru tineret și de promovare a 
Alianței europene pentru ucenicii; solicită 

52. subliniază că învățarea este afectată, 
în anumite state, de o lipsă de integrare în 
politicile în domeniul ocupării forței de 
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industriei să ofere tinerilor, pe cât posibil, 
locuri de muncă sau stagii de calitate și să 
creeze stagiaturi de calitate remunerate 
decent;

muncă; salută deciziile de implementare a 
garanției pentru tineret și de promovare a 
Alianței pentru ucenicii; solicită industriei 
să ofere tinerilor, pe cât posibil, locuri de 
muncă sau stagii de calitate; invită statele 
membre să facă învățarea mai 
atrăgătoare, în special în rândul 
întreprinderilor prin intermediul 
impozitării și în rândul tinerilor prin 
coborârea, atunci când este cazul, a 
pragului pentru vârsta de la care ei pot 
avea acces la învățare;

Or. fr

Amendamentul 417
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. salută deciziile de implementare a 
garanței pentru tineret și de promovare a
Alianței europene pentru ucenicii; solicită
industriei să ofere tinerilor, pe cât posibil,
locuri de muncă sau stagii de calitate și să 
creeze stagiaturi de calitate remunerate 
decent;

52. salută deciziile de implementare a 
garanției și a inițiativelor pentru tineret; 
salută, de asemenea, lansarea Alianței 
pentru ucenicii; încurajează cu fermitate, 
prin urmare, întreaga industrie, să se 
angajeze pe deplin în educația de înaltă 
calitate și în formarea tinerilor și să creeze 
stagiaturi de calitate remunerate decent, 
oferind, pe cât se poate, locuri de muncă;

Or. fr

Amendamentul 418
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 52
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. salută deciziile de implementare a 
garanței pentru tineret și de promovare a 
Alianței europene pentru ucenicii; solicită 
industriei să ofere tinerilor, pe cât posibil, 
locuri de muncă sau stagii de calitate și să 
creeze stagiaturi de calitate remunerate 
decent;

52. salută deciziile de implementare a 
garanției pentru tineret și de lansare a 
Alianței europene pentru ucenicii care 
vizează combaterea șomajului în rândul 
tinerilor, prin multiplicarea ofertelor de 
învățare la nivelul întregii Uniuni și prin 
îmbunătățirea calității lor; solicită 
părților interesate să adopte măsurile 
adecvate care permit alianței obținerea 
unor rezultate concrete; solicită industriei 
să ofere tinerilor, pe cât posibil, locuri de 
muncă sau stagii de calitate și să creeze 
stagiaturi de calitate remunerate decent;

Or. fr

Amendamentul 419
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. salută deciziile de implementare a 
garanței pentru tineret și de promovare a 
Alianței europene pentru ucenicii; solicită 
industriei să ofere tinerilor, pe cât posibil, 
locuri de muncă sau stagii de calitate și să 
creeze stagiaturi de calitate remunerate 
decent;

52. salută deciziile de implementare a 
garanției pentru tineret și de promovare a 
Alianței pentru ucenicii; solicită Comisiei 
să stabilească indicatori comuni privind 
investițiile sociale, îndeosebi în ceea ce 
privește șomajul în rândul tinerilor; 
solicită industriei să aibă un rol activ în 
punerea în aplicare a garanției pentru 
tineret privind nivelurile naționale 
respective și să ofere tinerilor, pe cât 
posibil, locuri de muncă sau stagii de 
calitate și să creeze stagiaturi de calitate 
remunerate decent;

Or. en
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Amendamentul 420
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. salută deciziile de implementare a 
garanței pentru tineret și de promovare a 
Alianței europene pentru ucenicii; solicită 
industriei să ofere tinerilor, pe cât posibil, 
locuri de muncă sau stagii de calitate și să 
creeze stagiaturi de calitate remunerate 
decent;

52. salută deciziile de implementare a 
garanției pentru tineret și de promovare a 
Alianței pentru ucenicii, în special în 
domeniul ingineriei și al tehnologiei 
informației; solicită industriei să ofere 
tinerilor, pe cât posibil, locuri de muncă 
sau stagii de calitate și să creeze stagiaturi 
de calitate remunerate decent;

Or. en

Amendamentul 421
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 53

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. evidențiază faptul că statele membre 
care au sisteme robuste de formare 
profesională prezintă piețe ale forței de 
muncă puternice în perioade de criză; 
invită toate statele membre să examineze și 
să introducă astfel de sisteme, în colaborare 
cu partenerii sociali; este conștient de 
provocarea pe care o reprezintă 
armonizarea ECVET cu ECTS;

53. evidențiază faptul că statele membre 
care au sisteme robuste de formare 
profesională prezintă piețe ale forței de 
muncă puternice în perioade de criză; 
invită toate statele membre să examineze și 
să introducă astfel de sisteme, în colaborare 
cu partenerii sociali; este conștient de 
provocarea pe care o reprezintă 
armonizarea Sistemului european de 
credite de învățare pentru educație și 
formare profesională (ECVET) și a 
Sistemului european de credite 
transferabile (ECTS);

Or. fr
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Amendamentul 422
Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 53

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. evidențiază faptul că statele membre 
care au sisteme robuste de formare 
profesională prezintă piețe ale forței de 
muncă puternice în perioade de criză;
invită toate statele membre să examineze și 
să introducă astfel de sisteme, în colaborare 
cu partenerii sociali; este conștient de 
provocarea pe care o reprezintă 
armonizarea ECVET cu ECTS;

53. evidențiază faptul că statele membre 
care au sisteme robuste de formare 
profesională prezintă piețe ale forței de 
muncă puternice în perioade de criză;
invită toate statele membre să examineze și 
să introducă astfel de sisteme, în colaborare 
cu partenerii sociali; este conștient de 
provocarea pe care o reprezintă 
armonizarea ECVET cu ECTS;
evidențiază, de asemenea, importanța 
comparabilității și a compatibilității 
sporite între diferitele sisteme naționale de 
formare profesională astfel încât să se 
faciliteze mobilitatea pe piața muncii în 
cadrul categoriilor relevante de locuri de 
muncă;

Or. sv

Amendamentul 423
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 53

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. evidențiază faptul că statele membre 
care au sisteme robuste de formare 
profesională prezintă piețe ale forței de 
muncă puternice în perioade de criză;
invită toate statele membre să examineze și 
să introducă astfel de sisteme, în colaborare 
cu partenerii sociali; este conștient de 
provocarea pe care o reprezintă 
armonizarea ECVET cu ECTS;

53. evidențiază faptul că statele membre 
care au sisteme robuste de formare 
profesională prezintă piețe ale forței de 
muncă puternice în perioade de criză;
invită toate statele membre să examineze și 
să introducă astfel de sisteme, în colaborare 
cu partenerii sociali și alte părți interesate 
relevante precum camerele; este conștient 
de provocarea pe care o reprezintă 
armonizarea ECVET cu ECTS;
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Or. en

Amendamentul 424
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 53 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53a. invită statele membre să elaboreze, în 
colaborare cu partenerii sociali, și să 
pună în aplicare programe de orientare 
profesională pentru tineri în disciplinele 
științifice și tehnologice, pentru a 
promova dezvoltarea unei economii 
viabile și durabile, și să ia măsuri de 
informare și de sensibilizare în ceea ce 
privește aspectele ecologice și de mediu, 
atât prin intermediul sistemului de 
educație formală, cât și prin măsuri ale 
autorităților locale și regionale;

Or. en

Amendamentul 425
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. consideră că îmbunătățirea imaginii 
educației și formării profesionale s-ar putea 
realiza prin asocierea sa cu o eventuală 
tranziție către educația universitară sau altă 
formă de învățământ superior;

54. consideră că îmbunătățirea imaginii 
educației și formării profesionale s-ar putea 
realiza prin asocierea sa cu o eventuală 
tranziție către educația universitară sau altă 
formă de învățământ superior; remarcă 
importanța îmbunătățirii competențelor 
educative în vederea îmbunătățirii calității 
noii manufacturi, inclusiv prin 
intermediul unei acțiuni europene de 
omogenizare a politicilor pentru resursele 
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umane, începând de la formarea de bază;

Or. it

Amendamentul 426
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. consideră că îmbunătățirea imaginii 
educației și formării profesionale s-ar putea 
realiza prin asocierea sa cu o eventuală 
tranziție către educația universitară sau altă 
formă de învățământ superior;

54. consideră că îmbunătățirea imaginii 
educației și formării profesionale s-ar putea 
realiza prin asocierea sa cu o eventuală 
tranziție către educația universitară sau altă 
formă de învățământ superior; constată 
faptul că aceasta necesită ca și educația 
profesională de înaltă calitate și 
calificările profesionale să atingă un nivel 
mai înalt de clasificare în cadrele 
naționale de calitate ale statelor membre;

Or. en

Amendamentul 427
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. consideră că îmbunătățirea imaginii 
educației și formării profesionale s-ar 
putea realiza prin asocierea sa cu o 
eventuală tranziție către educația 
universitară sau altă formă de învățământ 
superior;

54. consideră că există o nevoie de 
revenire la educația profesională pentru 
tehnicieni (colegiu tehnic de cinci ani) și 
la educația profesională la un nivel mai 
înalt decât cel secundar prin asocierea
studenților cu o eventuală tranziție
ulterioară către educația universitară sau 
altă formă de învățământ superior;

Or. pl
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Amendamentul 428
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. consideră că îmbunătățirea imaginii 
educației și formării profesionale s-ar 
putea realiza prin asocierea sa cu o 
eventuală tranziție către educația 
universitară sau altă formă de învățământ 
superior;

54. consideră că îmbunătățirea imaginii 
educației și formării profesionale ar trebui
să se realizeze prin scoaterea în evidență a 
valorii lor intrinseci, dar și prin asocierea 
sa cu o eventuală tranziție către educația 
universitară sau altă formă de învățământ 
superior;

Or. fr

Amendamentul 429
Reinhard Bütikofer

Propunere de rezoluție
Punctul 56

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56. invită statele membre, în dialog cu 
partenerii sociali, să aibă în vedere politici 
care să flexibilizeze orele de muncă în 
perioade de recesiuni economice;

56. invită statele membre, în dialog cu 
partenerii sociali și părțile interesate 
relevante, să aibă în vedere politici care să 
flexibilizeze orele de muncă în perioade de 
recesiuni economice;

Or. en

Amendamentul 430
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 56 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56a. propune ca subiectul privind 
includerea convergenței unor standarde 
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sociale minime în lanțul de prețuri de 
cumpărare al industriei europene să fie 
pus pe ordinea de zi a Reuniunii sociale 
tripartite la nivel înalt pentru creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă, 
prevăzută la articolul 152 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 431
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluție 
Punctul 56 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56a. menționează legătura directă dintre 
politica energetică și politica industrială, 
de aceea insistă asupra necesității urgente 
de a trece la o politică energetică 
europeană care să includă rețele 
inteligente de energie și care să evite
dezvoltarea fragmentată a pieței interne a 
energiei;

Or. es

Amendamentul 432
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Subtitlul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O tranziție energetică și a resurselor 
pentru un reviriment industrial

O politică energetică pentru o industrie 
europeană eficace

Or. de
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Amendamentul 433
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Subtitlul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O tranziție energetică și a resurselor pentru 
un reviriment industrial

O politică energetică și a resurselor pentru 
un reviriment industrial

Or. fr

Amendamentul 434
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 56 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56a. salută Inițiativa europeană privind 
materiile prime (IMP), Parteneriatul 
european pentru inovare privind materiile 
prime și Planul său strategic de 
implementare; solicită Comisiei să se 
concentreze asupra securizării celui de-al 
doilea pilon al Inițiativei europene privind 
materiile prime, și anume, promovarea 
furnizării de materii prime provenite din 
Uniunea Europeană; solicită Comisiei să 
accelereze măsurile viitoare care vizează 
armonizarea normelor și a procedurilor 
de autorizare a extracției materiilor prime 
în Uniunea Europeană;

Or. de

Amendamentul 435
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 56 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

56b. subliniază că nu există niciun 
conflict între mediu și extracția materiilor 
prime în Europa, deoarece industriile 
extractive din Europa respectă cele mai 
înalte standarde din lume; solicită 
Comisiei să includă sursele existente de 
materii prime într-un concept de 
amenajare spațială similar cu Natura 
2000 și să cartografieze localizarea 
acestor surse; în acest sens, solicită 
înființarea unui institut european de 
geologie;

Or. de

Amendamentul 436
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. subliniază faptul că resursele și energia 
reprezintă fundamentul strategiei RISE;
militează în favoarea unei abordări bazate 
pe triunghiul rentabilitate–durabilitate–
accesibilitate, pentru ambele aspecte;

57. subliniază faptul că resursele și energia 
reprezintă fundamentul strategiei RISE, 
având în vedere că prețurile fiabile și 
accesibile la energie și materii prime și 
securitatea aprovizionării sunt esențiale 
pentru competitivitatea internațională;
solicită Comisiei și statelor membre să ia 
măsuri active pentru a combate costurile 
excesive din sectorul energetic;

Or. de

Amendamentul 437
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție
Punctul 57
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. subliniază faptul că resursele și energia 
reprezintă fundamentul strategiei RISE;
militează în favoarea unei abordări bazate 
pe triunghiul rentabilitate–durabilitate–
accesibilitate, pentru ambele aspecte;

57. subliniază faptul că resursele și energia 
reprezintă fundamentul strategiei RISE;
militează în favoarea unei abordări bazate 
pe triunghiul rentabilitate–durabilitate–
accesibilitate, pentru ambele aspecte care 
vizează separarea creșterii de utilizarea a 
unui număr tot mai mare de resurse;

Or. en

Amendamentul 438
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. subliniază faptul că resursele și energia 
reprezintă fundamentul strategiei RISE; 
militează în favoarea unei abordări bazate 
pe triunghiul rentabilitate–durabilitate–
accesibilitate, pentru ambele aspecte;

57. subliniază faptul că resursele și energia 
reprezintă fundamentul strategiei RISE; 
militează în favoarea unei abordări 
integrate bazate pe rentabilitate, dar și pe
durabilitate și accesibilitate, pentru ambele 
aspecte;

Or. fr

Amendamentul 439
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. subliniază faptul că resursele și energia 
reprezintă fundamentul strategiei RISE; 
militează în favoarea unei abordări bazate 
pe triunghiul rentabilitate–durabilitate–
accesibilitate, pentru ambele aspecte;

57. subliniază faptul că resursele și energia 
reprezintă fundamentul strategiei 
industriale; militează în favoarea unei 
abordări bazate pe triunghiul rentabilitate–
durabilitate–accesibilitate, pentru ambele 
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aspecte;

Or. fr

Amendamentul 440
Zbigniew Ziobro

Propunere de rezoluție
Punctul 57 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57a. solicită Comisiei să ia în considerare 
suspendarea temporară a dispozițiilor 
referitoare la pachetul privind energia și 
clima, în special în țările grav afectate de 
criza economică și de un declin al 
producției industriale;

Or. pl

Amendamentul 441
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 57 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57a. insistă asupra necesității ca politica 
industrială continentală să se poată 
sprijini pe o strategie europeană care să 
permită atât integrarea pieței europene a 
energiei, dezvoltarea infrastructurilor 
energetice, reducerea costurilor la 
energie, precum și independența Uniunii 
față de țările terțe;

Or. fr

Amendamentul 442
Josefa Andrés Barea
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Propunere de rezoluție 
Punctul 57 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57a. subliniază importanța garantării 
unei piețe a energiei competitive și 
transparente care să evite dezechilibrele 
între statele membre și care să faciliteze 
accesul la o energie sigură, sustenabilă,
accesibilă și fiabilă;

Or. es

Amendamentul 443
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 57 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57a. solicită instituirea unei politici 
energetice ambițioase unice, însă realiste 
și progresive, în vederea securizării 
investițiilor;

Or. fr

Amendamentul 444
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 57 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57b consideră că disponibilitatea 
materiilor prime are o importanță 
fundamentală pentru industria europeană 
și că, în lipsa anumitor materii prime 
cheie, majoritatea industriilor strategice și 
de vârf europene (industria nucleară, 
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spațială, aeronautică, medicina, 
informatica, materialele noi, 
echipamentele militare etc.) nu s-ar putea 
dezvolta; invită, prin urmare, Comisia, să 
apere interesele UE în materie de 
siguranță a aprovizionării în cadrul 
relațiilor sale cu țările terțe sau al 
acordurilor comerciale pe care ea le 
încheie;

Or. fr

Amendamentul 445
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 58

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58. salută Foaia de parcurs privind 
utilizarea eficientă a resurselor; solicită 
Comisiei să includă obiectivele politicii 
privind deșeurile în semestrul european și 
în programele naționale de reformă; 
îndeamnă Comisia să creeze în 
continuare etaloane sectoriale în materie 
de utilizare eficientă a resurselor, 
îndeosebi în scopuri legate de achiziții 
publice; invită Comisia să promoveze o 
strategie 3R (reducere, reutilizare, 
reciclare); accentuează importanța unui 
sistem de certificare global pentru 
reciclarea ca primă tratare a deșeurilor 
periculoase și pentru materialele DEEE; 
subliniază faptul că, în unele state 
membre, există sisteme adecvate de 
colectare și reciclare în clădiri;

58. salută Foaia de parcurs privind 
utilizarea eficientă a resurselor;

Or. de

Amendamentul 446
Konrad Szymański
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Propunere de rezoluție
Punctul 58

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58. salută Foaia de parcurs privind 
utilizarea eficientă a resurselor; solicită 
Comisiei să includă obiectivele politicii 
privind deșeurile în semestrul european și 
în programele naționale de reformă; 
îndeamnă Comisia să creeze în continuare 
etaloane sectoriale în materie de utilizare 
eficientă a resurselor, îndeosebi în scopuri 
legate de achiziții publice; invită Comisia 
să promoveze o strategie 3R (reducere, 
reutilizare, reciclare); accentuează 
importanța unui sistem de certificare global 
pentru reciclarea ca primă tratare a 
deșeurilor periculoase și pentru materialele 
DEEE; subliniază faptul că, în unele state 
membre, există sisteme adecvate de 
colectare și reciclare în clădiri;

58. salută Foaia de parcurs privind 
utilizarea eficientă a resurselor; îndeamnă 
Comisia să creeze în continuare etaloane 
sectoriale în materie de utilizare eficientă a 
resurselor, îndeosebi în scopuri legate de 
achiziții publice; invită Comisia să 
promoveze o strategie 3R (reducere, 
reutilizare, reciclare); accentuează 
importanța unui sistem de certificare global 
pentru reciclarea ca primă tratare a 
deșeurilor periculoase și pentru materialele 
DEEE; subliniază faptul că, în unele state 
membre, există sisteme adecvate de 
colectare și reciclare în clădiri;

Or. en

Amendamentul 447
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 58

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58. salută Foaia de parcurs privind 
utilizarea eficientă a resurselor; solicită 
Comisiei să includă obiectivele politicii 
privind deșeurile în semestrul european și 
în programele naționale de reformă; 
îndeamnă Comisia să creeze în continuare 
etaloane sectoriale în materie de utilizare
eficientă a resurselor, îndeosebi în scopuri 
legate de achiziții publice; invită Comisia 
să promoveze o strategie 3R (reducere, 
reutilizare, reciclare); accentuează 
importanța unui sistem de certificare global 
pentru reciclarea ca primă tratare a 

58. salută Foaia de parcurs privind 
utilizarea eficientă a resurselor; solicită 
Comisiei să includă obiectivele politicii 
privind deșeurile în semestrul european și 
în recomandările pentru fiecare țară, ca 
urmare a examinării programelor
naționale de reformă; îndeamnă Comisia să 
creeze în continuare etaloane sectoriale în 
materie de utilizare eficientă a resurselor, 
îndeosebi în scopuri legate de achiziții 
publice; invită Comisia să promoveze o 
strategie 3R (reducere, reutilizare, 
reciclare); accentuează importanța unui 
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deșeurilor periculoase și pentru materialele
DEEE; subliniază faptul că, în unele state 
membre, există sisteme adecvate de 
colectare și reciclare în clădiri;

sistem de certificare global pentru 
reciclarea ca primă tratare a deșeurilor 
periculoase și pentru deșeurile de 
echipamentele electrice și electronice 
(DEEE); subliniază faptul că, în unele state 
membre, există sisteme de colectare și 
reciclare în clădiri, finanțate în mod 
adecvat;

Or. fr

Amendamentul 448
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 58

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58. salută Foaia de parcurs privind 
utilizarea eficientă a resurselor; solicită 
Comisiei să includă obiectivele politicii 
privind deșeurile în semestrul european și 
în programele naționale de reformă;
îndeamnă Comisia să creeze în continuare 
etaloane sectoriale în materie de utilizare 
eficientă a resurselor, îndeosebi în scopuri 
legate de achiziții publice; invită Comisia 
să promoveze o strategie 3R (reducere, 
reutilizare, reciclare); accentuează 
importanța unui sistem de certificare global 
pentru reciclarea ca primă tratare a 
deșeurilor periculoase și pentru materialele 
DEEE; subliniază faptul că, în unele state 
membre, există sisteme adecvate de 
colectare și reciclare în clădiri;

58. salută Foaia de parcurs privind 
utilizarea eficientă a resurselor; subliniază 
necesitatea de a aborda precaritatea 
resurselor în ceea ce privește resursele 
esențiale precum apa; solicită Comisiei să 
includă obiectivele politicii privind 
deșeurile în semestrul european și în 
programele naționale de reformă;
îndeamnă Comisia să creeze în continuare 
etaloane sectoriale în materie de utilizare 
eficientă a resurselor, îndeosebi în scopuri 
legate de achiziții publice; invită Comisia 
să promoveze o strategie 3R (reducere, 
reutilizare, reciclare); accentuează 
importanța unui sistem de certificare global 
pentru reciclarea ca primă tratare a 
deșeurilor periculoase și pentru materialele 
DEEE; subliniază faptul că, în unele state 
membre, există sisteme adecvate de 
colectare și reciclare în clădiri;

Or. en
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Amendamentul 449
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție
Punctul 58

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58. salută Foaia de parcurs privind 
utilizarea eficientă a resurselor; solicită 
Comisiei să includă obiectivele politicii 
privind deșeurile în semestrul european și 
în programele naționale de reformă;
îndeamnă Comisia să creeze în continuare 
etaloane sectoriale în materie de utilizare
eficientă a resurselor, îndeosebi în scopuri 
legate de achiziții publice; invită Comisia
să promoveze o strategie 3R (reducere, 
reutilizare, reciclare); accentuează 
importanța unui sistem de certificare global 
pentru reciclarea ca primă tratare a 
deșeurilor periculoase și pentru materialele 
DEEE; subliniază faptul că, în unele state 
membre, există sisteme adecvate de 
colectare și reciclare în clădiri;

58. salută Foaia de parcurs privind 
utilizarea eficientă a resurselor; solicită 
Comisiei să includă obiectivele politicii 
privind deșeurile în semestrul european și 
în programele naționale de reformă;
îndeamnă Comisia să creeze în continuare 
etaloane sectoriale în materie de utilizare 
eficientă a resurselor, îndeosebi în scopuri 
legate de achiziții publice; invită Comisia 
să integreze o strategie 3R (reducere, 
reutilizare, reciclare) pentru a limita și 
exportul de materii prime importante;
accentuează importanța unui sistem de 
certificare global pentru reciclarea ca primă 
tratare a deșeurilor periculoase și pentru 
materialele DEEE; subliniază faptul că, în 
unele state membre, există sisteme 
adecvate de colectare și reciclare în clădiri;

Or. en

Amendamentul 450
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 58

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58. salută Foaia de parcurs privind 
utilizarea eficientă a resurselor; solicită 
Comisiei să includă obiectivele politicii 
privind deșeurile în semestrul european și 
în programele naționale de reformă; 
îndeamnă Comisia să creeze în continuare 
etaloane sectoriale în materie de utilizare 
eficientă a resurselor, îndeosebi în scopuri 
legate de achiziții publice; invită Comisia 

58. salută Foaia de parcurs privind 
utilizarea eficientă a resurselor; îndeamnă 
Comisia să creeze în continuare etaloane 
sectoriale în materie de utilizare eficientă a 
resurselor, îndeosebi în scopuri legate de 
achiziții publice; invită Comisia să 
promoveze o strategie 3R (reducere, 
reutilizare, reciclare); accentuează 
importanța unui sistem de certificare global 
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să promoveze o strategie 3R (reducere, 
reutilizare, reciclare); accentuează 
importanța unui sistem de certificare global 
pentru reciclarea ca primă tratare a 
deșeurilor periculoase și pentru materialele 
DEEE; subliniază faptul că, în unele state 
membre, există sisteme adecvate de 
colectare și reciclare în clădiri;

pentru reciclarea ca primă tratare a 
deșeurilor periculoase și pentru materialele 
DEEE; subliniază faptul că, în unele state 
membre, există sisteme adecvate de 
colectare și reciclare în clădiri;

Or. sl

Amendamentul 451
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 58 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58a. constată cu îngrijorare creșterea 
constantă a diferențelor de costuri la 
energie între Europa și concurenții săi 
internaționali; solicită Comisiei să 
considere orice propunere viitoare în 
domeniul politicii energetice și a 
climatului în ceea ce privește efectele sale 
asupra prețurilor la energie și, astfel, 
asupra competitivității industriei 
europene, în special a industriilor mari 
consumatoare de energie și să le 
abandoneze dacă acestea vor avea un 
efect advers asupra creșterii economice;

Or. de

Amendamentul 452
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 58 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

58a. solicită Comisiei să extindă 
abordarea ecoproiectării la materii prime 
în ceea ce privește reciclabilitatea și 
eficiența; solicită Comisiei ca, la 
revizuirea politicii sale privind deșeurile și 
planul de acțiune în domeniul 
construcțiilor, să se concentreze și pe 
deconstrucție și demontare în vederea 
intensificării colectării și sortării adecvate 
a deșeurilor valoroase; subliniază că 
schemele de reciclare și colectare a 
deșeurilor de construcție precum sistemul 
de numere de înmatriculare ale 
vehiculelor din Țările de Jos ar putea 
servi ca model pentru alte state membre; 
solicită eliminarea treptată a depozitării 
deșeurilor și prevenirea exporturilor 
ilegale;

Or. en

Amendamentul 453
Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 58 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58a. subliniază potențialul trecerii la o 
economie bazată pe conceptul bio, dat 
fiind faptul că materialele obținute din 
păduri, de exemplu, pot avea un rol major 
în producerea de energie din surse 
regenerabile și în producția industrială 
sustenabilă;

Or. sv

Amendamentul 454
Jolanta Emilia Hibner
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Propunere de rezoluție
Punctul 58 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58a. constată că prețurile mari la energie 
în UE constituie un factor important de 
slăbire a competitivității industriei 
Europene; subliniază necesitatea 
analizării factorilor care influențează 
prețul la energie în UE;

Or. pl

Amendamentul 455
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 58 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58b. subliniază că obiectivul strategiei 
RISE poate fi atins doar printr-o coerență 
între politicile privind industria, energia și 
climatul;

Or. pl

Amendamentul 456
Zbigniew Ziobro

Propunere de rezoluție
Punctul 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. solicită punerea rapidă în aplicare a 
Directivei privind eficiența energetică și a 
planurilor naționale de acțiune; 
îndeamnă UE să dea curs raportului Reul 
privind energia din surse regenerabile, 
stabilind un obiectiv ambițios în materie 

eliminat
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de energie regenerabilă pentru 2030;

Or. pl

Amendamentul 457
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. solicită punerea rapidă în aplicare a 
Directivei privind eficiența energetică și a 
planurilor naționale de acțiune; îndeamnă 
UE să dea curs raportului Reul privind 
energia din surse regenerabile, stabilind un 
obiectiv ambițios în materie de energie 
regenerabilă pentru 2030;

59. solicită punerea rapidă în aplicare a 
Directivei privind eficiența energetică și a 
planurilor naționale de acțiune sprijinite 
prin stimulente financiare 
corespunzătoare; solicită crearea unei 
exceptări în bloc pentru toate schemele de 
eficiență energetică ce au fost notificate 
Comisiei Europene ca parte a planurilor 
de acțiune privind eficiența energetică ale 
statelor membre; consideră că statele 
membre ar trebui să stabilească strategii 
ambițioase pentru a renova în mod special 
stocul de clădiri existent; subliniază că 
instrumentele financiare, precum un tarif 
fix pentru eficiența energetică, ar putea 
promova pe viitor o agendă a eficienței; 
îndeamnă UE să dea curs raportului Reul 
privind energia din surse regenerabile, 
stabilind un obiectiv ambițios în materie de 
energie regenerabilă pentru 2030;

Or. en

Amendamentul 458
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 59
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. solicită punerea rapidă în aplicare a 
Directivei privind eficiența energetică și a 
planurilor naționale de acțiune; îndeamnă 
UE să dea curs raportului Reul privind 
energia din surse regenerabile, stabilind 
un obiectiv ambițios în materie de energie 
regenerabilă pentru 2030;

59. solicită punerea rapidă în aplicare a 
Directivei privind eficiența energetică și a 
planurilor naționale de acțiune; invită 
Comisia să dea curs unui studiu 
aprofundat privind rentabilitatea și 
amortizarea energiilor din surse 
regenerabile, înainte de stabilirea oricărui 
nou obiectiv;

Or. fr

Amendamentul 459
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. solicită punerea rapidă în aplicare a 
Directivei privind eficiența energetică și a 
planurilor naționale de acțiune; îndeamnă 
UE să dea curs raportului Reul privind 
energia din surse regenerabile, stabilind un 
obiectiv ambițios în materie de energie 
regenerabilă pentru 2030;

59. solicită punerea rapidă în aplicare a 
Directivei privind eficiența energetică și a 
planurilor naționale de acțiune; îndeamnă 
UE să dea curs raportului Reul privind 
energia din surse regenerabile și să depună 
eforturi pentru stabilirea unor criterii 
uniforme și eficiente din punctul de
vedere al costurilor pentru producția 
europeană de energie regenerabilă; 
subliniază că o aprovizionare cu energie 
care să fie fiabilă, sigură, la un preț
accesibil este indispensabilă pentru
competitivitatea industriei europene;

Or. de

Amendamentul 460
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 59
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. solicită punerea rapidă în aplicare a 
Directivei privind eficiența energetică și a 
planurilor naționale de acțiune; îndeamnă 
UE să dea curs raportului Reul privind 
energia din surse regenerabile, stabilind 
un obiectiv ambițios în materie de energie 
regenerabilă pentru 2030;

59. solicită punerea rapidă în aplicare a 
Directivei privind eficiența energetică și a 
planurilor naționale de acțiune; 

Or. fi

Amendamentul 461
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. solicită punerea rapidă în aplicare a 
Directivei privind eficiența energetică și a 
planurilor naționale de acțiune; îndeamnă 
UE să dea curs raportului Reul privind 
energia din surse regenerabile, stabilind un 
obiectiv ambițios în materie de energie 
regenerabilă pentru 2030;

59. solicită punerea rapidă în aplicare a 
Directivei privind eficiența energetică și a 
planurilor naționale de acțiune; îndeamnă 
UE să dea curs raportului Reul privind 
energia din surse regenerabile; invită 
Comisia să propună un cadru juridic 
pentru politica energetică și climatică 
europeană pentru 2030, în vederea 
promovării investițiilor pe termen mediu 
și lung în reducerea emisiilor de carbon, 
în eficiența energetică și în energia din 
surse regenerabile;

Or. fr

Amendamentul 462
Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. solicită punerea rapidă în aplicare a 
Directivei privind eficiența energetică și a 

59. solicită punerea rapidă în aplicare a 
Directivei privind eficiența energetică și a 
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planurilor naționale de acțiune; îndeamnă 
UE să dea curs raportului Reul privind 
energia din surse regenerabile, stabilind un 
obiectiv ambițios în materie de energie 
regenerabilă pentru 2030;

planurilor naționale de acțiune; îndeamnă 
UE să dea curs raportului Reul privind 
energia din surse regenerabile, stabilind un 
obiectiv ambițios în materie de energie 
regenerabilă pentru 2030; subliniază 
importanța unor obiective clare, pe 
termen lung privind climatul, pentru a le 
permite întreprinderilor să investească, în 
special în industriile ecologice;

Or. sv

Amendamentul 463
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. solicită punerea rapidă în aplicare a 
Directivei privind eficiența energetică și a 
planurilor naționale de acțiune; îndeamnă 
UE să dea curs raportului Reul privind 
energia din surse regenerabile, stabilind un 
obiectiv ambițios în materie de energie 
regenerabilă pentru 2030;

59. solicită punerea rapidă în aplicare a 
Directivei privind eficiența energetică și a 
planurilor naționale de acțiune; îndeamnă 
UE să dea curs raportului Reul privind 
energia din surse regenerabile, cu o 
abordare neutră din punct de vedere 
tehnologic pentru obiectivele noastre 
privind climatul și energia pentru 2030;

Or. en

Amendamentul 464
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. solicită punerea rapidă în aplicare a 
Directivei privind eficiența energetică și a 
planurilor naționale de acțiune; îndeamnă 
UE să dea curs raportului Reul privind 
energia din surse regenerabile, stabilind un 

59. solicită punerea rapidă în aplicare a 
Directivei privind eficiența energetică și a 
planurilor naționale de acțiune; îndeamnă 
UE să dea curs raportului Reul privind 
energia din surse regenerabile;
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obiectiv ambițios în materie de energie 
regenerabilă pentru 2030;

Or. sl

Amendamentul 465
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. solicită punerea rapidă în aplicare a 
Directivei privind eficiența energetică și a 
planurilor naționale de acțiune; îndeamnă 
UE să dea curs raportului Reul privind 
energia din surse regenerabile, stabilind un 
obiectiv ambițios în materie de energie 
regenerabilă pentru 2030;

59. solicită punerea rapidă în aplicare a 
Directivei privind eficiența energetică și a 
planurilor naționale de acțiune; îndeamnă 
UE să dea curs raportului Reul privind 
energia din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 466
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. solicită punerea rapidă în aplicare a 
Directivei privind eficiența energetică și a 
planurilor naționale de acțiune; îndeamnă 
UE să dea curs raportului Reul privind 
energia din surse regenerabile, stabilind un 
obiectiv ambițios în materie de energie 
regenerabilă pentru 2030;

59. solicită punerea rapidă în aplicare a 
Directivei privind eficiența energetică și a 
planurilor naționale de acțiune; îndeamnă 
UE să dea curs raportului Reul privind 
energia din surse regenerabile, stabilind un 
obiectiv ambițios în materie de energie 
regenerabilă pentru 2030 în întreaga UE;

Or. en
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Amendamentul 467
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 59 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59a. solicită punerea rapidă în aplicare a 
Directivei privind eficiența energetică a 
clădirilor și a planurilor naționale de 
acțiune; îndeamnă statele membre să 
adopte cât mai curând definiția clădirilor 
cu consum energetic aproape egal cu zero 
și să accelereze implementarea planurilor 
naționale pentru creșterea numărului de 
clădiri al căror consum de energie este 
aproape egal cu zero.

Or. ro

Amendamentul 468
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 59 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59a. solicită ca orientările privind energia 
din surse regenerabile și propunerile 
pentru piața de capacități să fie prezentate 
fără întârziere;

Or. de

Amendamentul 469
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 60

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. invită Comisia să reexamineze 
condițiile aplicabile contractelor 

60. invită Comisia și statele membre să 
revizuiască toate contractele privind 
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energetice pe termen lung; gazele bazate pe mecanisme învechite de 
stabilire a prețurilor – în special pe 
principiul de indexare a petrolului –, care 
impun prețuri ridicate pentru toate 
tipurile de consumatori și îndeamnă 
Comisia să participe la explorarea 
posibilităților de a renegocia acele 
contracte și de a facilita tranziția la 
alternative mai flexibile;

Or. en

Amendamentul 470
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 60

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. invită Comisia să reexamineze 
condițiile aplicabile contractelor energetice 
pe termen lung;

60. invită Comisia să reexamineze 
condițiile aplicabile contractelor energetice 
pe termen lung și să considere modalități 
de detașare față de indexarea țițeiului, 
conducând la o stabilire a prețurilor 
bazată pe huburi și o concurență mai 
mare pe piața internă;

Or. en

Amendamentul 471
Zbigniew Ziobro

Propunere de rezoluție
Punctul 60 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60a. solicită Comisiei să monitorizeze 
îndeaproape impactul negativ al 
dispozițiilor politicii UE privind energia și 
climatul, în special asupra industriilor cu 
emisii ridicate de dioxid de carbon; 
solicită Comisiei să elaboreze un raport 
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privind riscurile de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon în Europa, în special în 
ceea ce privește țările din Europa 
Centrală și de Est;

Or. pl

Amendamentul 472
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 60 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60a. subliniază rolul foarte important al 
industriilor mari consumatoare de 
energie, care produc materiale de bază 
esențiale, precum oțel, ciment, produse 
chimice, metale sau hârtie, pentru care 
energia este principalul determinant al 
costului; subliniază că aceste industrii 
sunt supuse riscului de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon și că, prin 
urmare, sunt necesare măsuri de 
precauție speciale pentru a evita sarcini 
suplimentare privind costurile și, astfel, să 
mențină producția energointensivă 
europeană competitivă la nivel global; 

Or. de

Amendamentul 473
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 60 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60a. solicită Comisiei să prezinte cât mai 
curând posibil o evaluare suplimentară 
care să conțină recomandări referitoare la 
acțiunile care ar putea preveni riscul de 
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relocare a emisiilor de carbon generat de 
relocarea producției în afara UE și care 
să se concentreze în special pe scenarii 
suplimentare în cazul unor acțiuni 
globale limitate sau în lipsa unor acțiuni 
globale ulterioare privind reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 474
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 60 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60b. evidențiază tendințele actuale ale 
prețurilor globale la energie, care sunt 
legate direct de prospecțiunea și extracția 
resurselor neconvenționale de petrol și 
gaze în SUA și oriunde în lume; constată 
că prețurile mai mici la energie din SUA 
au permis noi investiții industriale; 
subliniază că se presupune că și în 
Europa există depozite semnificative de 
acest tip și că prospecțiunea și extracția 
acestor surse oferă oportunități enorme și 
pentru industria europeană;

Or. de

Amendamentul 475
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Subtitlul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O strategie pentru o relansare a 
economiilor țărilor din sud

Măsuri de reindustrializarea a Europei de
Sud
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Or. sl

Amendamentul 476
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Subtitlul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O strategie pentru o relansare a 
economiilor țărilor din sud

O strategie pentru o relansare a 
economiilor țărilor din sud, centru și est

Or. en

Amendamentul 477
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Subtitlul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O strategie pentru o relansare a 
economiilor țărilor din sud

O strategie RISE pentru Europa și Europa 
Centrală și de Est

Or. pl

Amendamentul 478
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Subtitlul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O strategie pentru o relansare a 
economiilor țărilor din sud

O strategie industrială pentru țările din 
sud

Or. fr
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Amendamentul 479
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Subtitlul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O strategie pentru o relansare a 
economiilor țărilor din sud

O strategie RISE pentru Europa de Sud și 
de Est

Or. pl

Amendamentul 480
Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Subtitlul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O strategie pentru o relansare a 
economiilor țărilor din sud

O strategie RISE pentru întreaga Europă

Or. sv

Amendamentul 481
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Subtitlul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O strategie pentru o relansare a 
economiilor țărilor din sud

O strategie pentru o relansare a 
economiilor țărilor regionale

Or. en

Amendamentul 482
Josefa Andrés Barea
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Propunere de rezoluție 
Punctul 60 a (nou) (după subtitlul „O strategie pentru o relansare a economiilor țărilor 
din sud”)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60a. menționează urgența punerii în 
aplicare a unor măsuri de sprijinire a 
sectoarelor industriale cel mai afectate de 
criză și de concurența mondială; în acest 
sens, crearea pe viitor a unor locuri de 
muncă trebuie să fie însoțită de 
menținerea locurilor de muncă existente 
în sectoarele tradiționale;

Or. es

Amendamentul 483
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. militează în favoarea unei abordări 
bazate pe o politică industrială 
multiregională care să relanseze creșterea 
în economiile aflate în recesiune; susține o 
strategie cu valoare adăugată ridicată 
pentru integrarea economiilor sudice în 
lanțurile valorice mondiale;

61. militează în favoarea unei abordări 
bazate pe o politică industrială 
multiregională care să relanseze creșterea 
în economiile aflate în recesiune; susține o 
strategie cu valoare adăugată ridicată 
pentru integrarea economiilor sudice în 
lanțurile valorice mondiale; consideră că 
strategiile de specializare inteligente sunt 
în special relevante în acest context și că 
punctele tari industriale existente trebuie 
promovate printr-o inovare și o 
specializare sporite; consideră că, în 
prezent, în ceea ce privește accesul la 
finanțare, este necesară o strategie de 
investiții pentru partea sudică;

Or. en

Amendamentul 484
Konrad Szymański
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Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. militează în favoarea unei abordări 
bazate pe o politică industrială 
multiregională care să relanseze creșterea 
în economiile aflate în recesiune; susține o 
strategie cu valoare adăugată ridicată 
pentru integrarea economiilor sudice în 
lanțurile valorice mondiale;

61. militează în favoarea unei abordări 
bazate pe o politică industrială 
multiregională care să relanseze creșterea 
în economiile aflate în recesiune sau cele 
care sunt cel mai expuse la riscurile 
provenite din modificări ale bazei 
industriale; susține o strategie cu valoare 
adăugată ridicată pentru integrarea 
economiilor sudice, centrale și estice în 
lanțurile valorice mondiale;

Or. en

Amendamentul 485
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. militează în favoarea unei abordări 
bazate pe o politică industrială 
multiregională care să relanseze creșterea 
în economiile aflate în recesiune; susține o 
strategie cu valoare adăugată ridicată 
pentru integrarea economiilor sudice în 
lanțurile valorice mondiale;

61. militează în favoarea unei abordări 
bazate pe o politică industrială 
multiregională care să relanseze creșterea 
în economiile aflate în recesiune; susține o 
strategie cu valoare adăugată ridicată 
pentru integrarea economiilor regionale în 
lanțurile valorice mondiale;

Or. en

Amendamentul 486
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 61 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

61a. solicită Comisiei să se asigure că 
există un cadru adecvat pentru 
aprovizionarea cu energie în anii 
următori, astfel încât să se asigure 
securitatea investițiilor și, prin urmare, să 
fie posibilă luarea unor măsuri de 
intensificare a competitivității sustenabile;

Or. de

Amendamentul 487
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 62

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62. constată că sudul Uniunii Europene 
este afectat de poziția sa periferică; 
solicită Comisiei să promoveze o integrare 
deplină a infrastructurilor economiilor 
sudice și subliniază necesitatea 
mobilizării mecanismului Conectarea 
Europei în acest sens;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 488
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 62

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62. constată că sudul Uniunii Europene 
este afectat de poziția sa periferică; solicită 
Comisiei să promoveze o integrare deplină 
a infrastructurilor economiilor sudice și
subliniază necesitatea mobilizării 

62. constată că sudul Uniunii Europene 
este afectat de poziția sa periferică; solicită 
Comisiei să promoveze o integrare deplină 
a infrastructurilor economiilor sudice; 
solicită o infrastructură și o logistică de 
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mecanismului Conectarea Europei în acest 
sens;

investiții în domeniul transporturilor 
deoarece acestea constituie avantaje 
strategice și contribuie la mobilitatea 
bunurilor și, astfel, la competitivitatea 
industrială; salută noul program 
„mecanismul Conectarea Europei” și 
solicită instituțiilor europene și statelor 
membre să garanteze niveluri adecvate ale 
finanțării și proceduri birocratice 
simplificate pentru a consolida PPP, 
finanțarea proiectelor și obligațiunile 
pentru proiecte; invită Comisia să 
stabilească un plan cuprinzător în
favoarea mărfurilor, a logisticii 
industriale și de distribuție (așa-numita 
logistică de afaceri) pentru completarea 
efectivă a pieței interne;

Or. en

Amendamentul 489
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 62

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62. constată că sudul Uniunii Europene 
este afectat de poziția sa periferică; solicită 
Comisiei să promoveze o integrare deplină 
a infrastructurilor economiilor sudice și 
subliniază necesitatea mobilizării 
mecanismului Conectarea Europei în acest 
sens;

62. constată că sudul Uniunii Europene 
este afectat de poziția sa periferică și că 
lipsa unei infrastructuri adecvate și bine 
conectate afectează capacitatea lor de a fi 
competitive pe piața internă și în afara 
Uniunii; solicită Comisiei să promoveze o 
integrare deplină a infrastructurilor 
economiilor sudice, în special căile ferate, 
energia și TIC, și subliniază necesitatea 
mobilizării mecanismului Conectarea 
Europei în acest sens; regretă faptul că 
Peninsula Iberică nu este pe deplin 
integrată în piețele europene ale energiei 
și căilor ferate;

Or. en
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Amendamentul 490
Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 62

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62. constată că sudul Uniunii Europene 
este afectat de poziția sa periferică; 
solicită Comisiei să promoveze o integrare 
deplină a infrastructurilor economiilor 
sudice și subliniază necesitatea mobilizării 
mecanismului Conectarea Europei în acest 
sens;.

62. solicită Comisiei să promoveze o 
integrare deplină a infrastructurilor pentru 
zonele periferice ale UE și subliniază 
necesitatea mobilizării mecanismului 
Conectarea Europei în acest sens; constată 
că acest aspect este în mod special 
important pentru anumite zone din 
Europa, dar că zonele de nord – unde se 
află o mare parte din resursele naturale 
ale Uniunii –, trebuie să fie, de asemenea, 
mai bine conectate cu restul Uniunii.

Or. sv

Amendamentul 491
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 62

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62. constată că sudul Uniunii Europene 
este afectat de poziția sa periferică; solicită 
Comisiei să promoveze o integrare deplină 
a infrastructurilor economiilor sudice și 
subliniază necesitatea mobilizării 
mecanismului Conectarea Europei în acest 
sens;

62. constată că sudul Uniunii Europene 
este afectat de poziția sa periferică; solicită 
Comisiei să promoveze o integrare deplină 
a infrastructurilor economiilor sudice și 
subliniază necesitatea mobilizării 
mecanismului Conectarea Europei în acest 
sens; subliniază, de asemenea, importanța 
dezvoltării infrastructurilor energetice 
împreună cu partenerii din regiune care 
nu sunt state membre ale UE;

Or. fr
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Amendamentul 492
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 62

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62. constată că sudul Uniunii Europene
este afectat de poziția sa periferică; solicită 
Comisiei să promoveze o integrare deplină 
a infrastructurilor economiilor sudice și 
subliniază necesitatea mobilizării 
mecanismului Conectarea Europei în acest 
sens;

62. constată că sudul și estul Uniunii 
Europene sunt afectate de poziția lor
periferică; solicită Comisiei să promoveze 
o integrare deplină a infrastructurilor 
economiilor respective și subliniază 
necesitatea mobilizării mecanismului 
Conectarea Europei în acest sens;

Or. en

Amendamentul 493
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 62

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62. constată că sudul Uniunii Europene
este afectat de poziția sa periferică; solicită 
Comisiei să promoveze o integrare deplină 
a infrastructurilor economiilor sudice și 
subliniază necesitatea mobilizării 
mecanismului Conectarea Europei în acest 
sens;

62. constată că sudul și estul Uniunii 
Europene sunt afectate de poziția lor
periferică; solicită Comisiei să promoveze 
o integrare deplină a infrastructurilor 
economiilor sudice și subliniază 
necesitatea mobilizării mecanismului 
Conectarea Europei în acest sens;

Or. pl

Amendamentul 494
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 62 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

62a. subliniază că diversitatea sporită a 
aprovizionării cu energie și utilizarea de 
resurse autohtone, inclusiv de energie din 
surse regenerabile, pot juca un rol 
semnificativ în redresarea economiilor 
țărilor sudice; constată că țările sudice 
sunt puternic dependente de importurile 
de energie, în unele cazuri, de la un 
singur furnizor;

Or. en

Amendamentul 495
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 62 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62b. subliniază că țările sudice plătesc 
cele mai mari prețuri la gaze din Europa, 
lăsând astfel industriile, în special 
industriile intensive din punct de vedere 
energetic, cu un dezavantaj concurențial, 
dar sporind totodată creșterea riscului de 
relocare a emisiilor de carbon;

Or. en

Amendamentul 496
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 63

Propunerea de rezoluție Amendamentul

63. subliniază importanța schimburilor de 
bune practici și a mecanismelor de 

63. subliniază importanța schimburilor de 
bune practici și a mecanismelor de 
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reproducere a piețelor; salută propunerile 
de intensificare a cooperării, a simbiozei 
industriale și de dezvoltare a unor rețele de 
servicii de consultanță în materie de 
utilizare eficientă a resurselor,

reproducere a piețelor; salută propunerile 
de intensificare a cooperării, a simbiozei 
industriale și de dezvoltare a unor rețele de 
servicii de consultanță în materie de 
utilizare eficientă a resurselor; consideră 
că eforturile de simbioză industrială ar 
putea contribui la crearea unei valori 
adăugate și a unei eficiențe mai mari; 
constată că modelul de simbioză 
industrială din Regatul Unit ar putea 
servi ca șablon pentru alte state membre;

Or. en

Amendamentul 497
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 63 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

63a. subliniază că împrumuturile trebuie 
îmbunătățite în situații de criză și susține 
că ar putea fi introdus un program de 
microcreditare finanțat de BEI sau de
băncile naționale de dezvoltare care să le 
permită IMM-urilor să proceseze 
comenzi;

Or. en

Amendamentul 498
Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 63 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

63a. subliniază importanța infrastructurii 
TIC, în special a unor soluții flexibile și 
mobile, în facilitarea dezvoltării industriei 



AM\1000766RO.doc 57/62 PE516.812v01-00

RO

și în regiunile periferice și mai puțin 
populate;

Or. sv

Amendamentul 499
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 64

Propunerea de rezoluție Amendamentul

64. subliniază faptul că transformarea 
întreprinderilor de capital în cooperative a 
avut succes în unele regiuni;

64. subliniază faptul că transformarea 
întreprinderilor de capital în cooperative a 
avut succes în unele regiuni care asigură 
în mod eficace o abordare pe termen lung 
și ancorarea acestora în economia locală 
și le acordă o miză în dezvoltarea locală 
durabilă; observă că, în UE, cooperativele 
reprezintă o realitate economică 
importantă, unde peste 160 000 de 
întreprinderi cooperative sunt deținute de 
123 de milioane de membri, inclusiv peste 
50 000 de întreprinderi cooperative din 
industrie și servicii care asigură locuri de 
muncă pentru 1,4 milioane de oameni și 
contribuie la PIB-ul fiecărui stat membru 
în medie cu 5 %; prin urmare, consideră 
că modelele de afaceri ale cooperativelor 
ar trebui să fie luate, de asemenea, în 
considerare și că particularitățile lor ar 
trebui considerate în cadrul politicilor UE 
relevante;

Or. en

Amendamentul 500
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 64 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

64a. menționează că regiunile sudice au 
un potențial mare de dezvoltare a 
sectorului strategic al surselor 
regenerabile de energie; solicită măsuri 
de stimulare a piețelor în aceste regiuni, 
inclusiv acțiuni de încurajare a 
microgenerării de către întreprinderile 
care ar dori să își producă propria energie 
electrică și să vândă energia reziduală în 
rețea;

Or. en

Amendamentul 501
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 65

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65. consideră că economiile țărilor sudice 
au o poziție strategică deoarece beneficiază 
de noile piețe de export din Maghreb; 
afirmă necesitatea exploatării spiritului 
antreprenorial al migranților de a crea 
întreprinderi care să poată avea acces la 
aceste piețe; salută, de asemenea, Misiunea 
pentru creștere condusă de vicepreședintele 
Tajani;

65. consideră că economiile țărilor sudice 
au o poziție strategică deoarece beneficiază 
de noile piețe de export din sudul 
Mediteranei; invită Comisia și statele 
membre să dezvolte schimburi 
ANTREPRONORIALE între sudul și 
nordul Mediteranei; salută, de asemenea,
Misiunea pentru creștere condusă de 
vicepreședintele Tajani;

Or. fr

Amendamentul 502
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 65

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65. consideră că economiile țărilor sudice 65. consideră că economiile țărilor din 
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au o poziție strategică deoarece beneficiază 
de noile piețe de export din Maghreb;
afirmă necesitatea exploatării spiritului 
antreprenorial al migranților de a crea 
întreprinderi care să poată avea acces la 
aceste piețe; salută, de asemenea, Misiunea 
pentru creștere condusă de vicepreședintele 
Tajani;

Europa de Sud au o poziție strategică 
deoarece beneficiază de noile piețe de 
export din Maghreb, în timp ce țările din 
Europa de Est pot beneficia de noi piețe 
de export în țările Comunității Economice 
Euroasiatice; afirmă necesitatea 
exploatării spiritului antreprenorial al 
migranților din aceste țări de a crea 
întreprinderi care să poată avea acces la 
aceste piețe; salută, de asemenea, Misiunea 
pentru creștere condusă de vicepreședintele 
Tajani;

Or. pl

Amendamentul 503
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 65

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65. consideră că economiile țărilor sudice 
au o poziție strategică deoarece 
beneficiază de noile piețe de export din
Maghreb; afirmă necesitatea exploatării 
spiritului antreprenorial al migranților de a 
crea întreprinderi care să poată avea acces 
la aceste piețe; salută, de asemenea,
Misiunea pentru creștere condusă de 
vicepreședintele Tajani;

65. consideră că economiile țărilor sudice 
au o poziție strategică pentru a asigura noi 
oportunități pentru piețele de import și
export, în special în ceea ce privește Asia 
și Maghreb; afirmă necesitatea exploatării 
spiritului antreprenorial al migranților de a 
crea întreprinderi care să poată avea acces 
la aceste piețe; salută, de asemenea,
Misiunea pentru creștere condusă de 
vicepreședintele Tajani;

Or. en

Amendamentul 504
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 65



PE516.812v01-00 60/62 AM\1000766RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65. consideră că economiile țărilor sudice 
au o poziție strategică deoarece beneficiază 
de noile piețe de export din Maghreb;
afirmă necesitatea exploatării spiritului 
antreprenorial al migranților de a crea 
întreprinderi care să poată avea acces la 
aceste piețe; salută, de asemenea, Misiunea 
pentru creștere condusă de vicepreședintele 
Tajani;

65. consideră că economiile țărilor sudice 
au o poziție strategică deoarece beneficiază 
de noile piețe de export din Maghreb și 
țările Comunității Statelor Independente;
afirmă necesitatea exploatării spiritului 
antreprenorial al migranților din aceste țări
de a crea întreprinderi care să poată avea 
acces la aceste piețe; salută, de asemenea,
Misiunea pentru creștere condusă de 
vicepreședintele Tajani;

Or. pl

Amendamentul 505
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 65

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65. consideră că economiile țărilor sudice 
au o poziție strategică deoarece beneficiază 
de noile piețe de export din Maghreb;
afirmă necesitatea exploatării spiritului 
antreprenorial al migranților de a crea 
întreprinderi care să poată avea acces la 
aceste piețe; salută, de asemenea,
Misiunea pentru creștere condusă de 
vicepreședintele Tajani;

65. consideră că economiile țărilor sudice 
au o poziție strategică deoarece beneficiază 
de noile piețe de export din Maghreb;
afirmă necesitatea exploatării spiritului 
antreprenorial al migranților de a crea 
întreprinderi care să poată avea acces la 
aceste piețe; salută, de asemenea,
Misiunile pentru creștere conduse de 
vicepreședintele Tajani;

Or. en

Amendamentul 506
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 65 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65a. subliniază că ramificațiile geografice 
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ale instabilității și incertitudinii din Africa 
de Nord și Orientul Mijlociu, precum și 
creșterea imigrării ilegale creează 
obstacole serioase pentru stabilitatea 
economică și socială a (piețelor muncii) 
din Europa de Sud; astfel, menționează 
necesitatea unei abordări europene și a
unei legislații referitoare la imigrarea 
ilegală și politicile privind refugiații; în 
această privință, consideră că 
regulamentul Dublin II trebuie modificat 
pentru a oferi o soluție mai corectă și mai 
echitabilă și a contribui la reducerea 
sarcinii economice și sociale la periferiile 
Europei;

Or. en

Amendamentul 507
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 65 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65a. este de părere că o concentrare mai 
atentă asupra punctelor forte industriale 
regionale și a clusterelor ar putea 
determina o competitivitate mai mare 
pentru dezvoltarea structurală a Europei; 
solicită ca acest aspect să fie luat în 
considerare în mod corespunzător în 
cadrul evoluțiilor instituționale și 
structurale viitoare din Europa;

Or. de

Amendamentul 508
Romana Jordan

Propunere de rezoluție
Punctul 65 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

65a. consideră că diplomația economică, 
atât a statelor membre, cât și a Serviciului 
European de Acțiune Externă și sinergiile 
dintre acestea trebuie consolidate pe 
viitor;

Or. sl

Amendamentul 509
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 65 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65b. este de părere că Uniunea 
Europeană necesită un mix inteligent de 
industrii private și instituții publice în 
vederea intensificării formării de lanțuri 
de valoare adăugată în Uniunea 
Europeană;

Or. de


