
AM\816987RO.doc PE441.372v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie

2010/2010(INI)

18.5.2010

AMENDAMENTELE
1 - 60

Proiect de aviz
Ilda Figueiredo
(PE440.014v01-00)

Dezvoltarea surselor potenţiale de locuri de muncă într-o nouă economie 
durabilă
(2010/2010(INI))



PE441.372v01-00 2/32 AM\816987RO.doc

RO

AM_Com_NonLegOpinion



AM\816987RO.doc 3/32 PE441.372v01-00

RO

Amendamentul 1
Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Prima referire (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 14 decembrie 2007 privind achiziția 
înainte de comercializare 
[COM(2007)799)],

Or. fr

Amendamentul 2
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Prima referire (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– având în vedere Directiva 
Parlamentului European şi a Consiliului 
privind performanţa energetică a 
clădirilor (reformare),

Or. en

Amendamentul 3
Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Prima referire a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– având în vedere concluziile Consiliului 
din 22 şi 23 noiembrie 2007 privind 
informaţiile ştiinţifice în era digitală: 
acces, diseminare şi păstrare;
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Or. fr

Amendamentul 4
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Considerentul A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât criza economică şi financiară 
a afectat puternic bugetele publice 
naţionale;

Or. en

Amendamentul 5
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât cifrele din Cartea verde 
privind schimbările demografice (COM 
2005/94) arată că până în 2030 Uniunii 
Europene îi vor lipsi 20,8 milioane (6,8%) 
de lucrători şi întrucât numărul de 
persoane cu vârstă de peste 60 de ani 
creşte în prezent de două ori mai repede 
decât înainte de 2007 - cu aproximativ 
două milioane pe an, în comparaţie cu 
creşterea anterioară de un milion pe an;

Or. en

Amendamentul 6
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

(1) consideră că o nouă economie durabilă 
a UE trebuie să asigure o dezvoltare 
economică şi socială echilibrată, care să 
ţină seama de caracteristicile fiecărui stat 
membru, de nivelul de dezvoltare a 
industriilor acestora, de cunoştinţele 
acumulate, precum şi de necesitatea 
garantării unor locuri de muncă cu 
drepturi adecvate şi de protecţia mediului; 

(1) consideră că o nouă economie durabilă 
a UE trebuie să asigure o dezvoltare 
economică şi socială echilibrată; solicită o 
politică industrială durabilă ambiţioasă, 
cu accent asupra eficienţei resurselor; 
subliniază faptul că economia verde 
trebuie să ofere perspective de locuri de 
muncă decente, bine plătite, cu accent 
asupra protecţiei mediului;

Or. en

Amendamentul 7
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(1a) subliniază faptul că actuala criză 
economică, criza globală de energie, 
adaptarea la schimbările climatice, 
creşterea cererii de metale şi minerale 
care decurge din creşterea populaţiei la 
nivel mondial şi din creşterea consumului 
economiilor emergente impun adoptarea 
unor măsuri urgente care să asigure o 
economie cu emisii scăzute de carbon şi 
eficientă din punctul de vedere al 
resurselor; consideră că, deşi pe termen 
scurt ar trebui să se pună accent asupra 
acelor măsuri de conservare a energiei 
care utilizează tehnologii existente, 
strategia pe termen mediu ar trebui să 
conducă la reducerea la minimum a 
utilizării drept sursă de energie a 
materiilor bogate în carbon; cu toate 
acestea, pe termen lung este necesară o 
ecoinovare radicală pentru regândirea şi 
dezvoltarea unor sisteme cu totul noi de 
livrare de bunuri şi servicii care să 
folosească o cantitate infimă de resurse 
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naturale;

Or. en

Amendamentul 8
Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(1a) consideră că este esenţial să se pună 
în aplicare politici ambiţioase, credibile, 
previzibile şi stabile - în special în ceea ce 
priveşte energia şi schimbările climatice -
pentru a permite întreprinderilor să 
investească şi să utilizeze pe deplin 
potenţialul de creare de locuri de muncă a 
unei economii durabile noi; subliniază, 
prin urmare, că este important să se 
confere caracter obligatoriu obiectivului 
european de reducere cu 20% a 
consumului de energie până în 2020 şi îşi 
reafirmă sprijinul faţă de angajamentul 
Consiliului de a reduce emisiile europene 
de gaze cu efect de seră cu 80-95% până 
în 2050;

Or. fr

Amendamentul 9
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(1a) consideră că s-a trecut totuşi cu 
vederea faptul că statele membre ale UE 
se confruntă cu o serie de probleme 
comune în cazul cărora sunt eficiente 
numai unele iniţiative europene comune;
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Or. da

Amendamentul 10
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(1b) ia act de lipsa unei strategii coerente 
a Uniunii Europene, care să cuprindă 
ecoinovarea, şi consideră că actualul 
cadru de mediu al UE este axat mai 
degrabă pe reducerea poluării, şi nu pe 
utilizarea eficientă a resurselor;

Or. en

Amendamentul 11
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(1c) invită Comisia şi statele membre să 
elaboreze sisteme pentru o diseminare mai 
amplă a unui model economic de 
economisire a resurselor, pe baza unor 
dispoziţii mai concrete  în acest scop în 
bugetul comunitar; consideră, în ceea ce 
priveşte finanţarea în cadrul politicii 
agricole comune, că ar trebui să se ia în 
considerare opţiuni diferite de ajutoarele 
directe, astfel încât să fie posibilă 
canalizarea spre dezvoltarea rurală şi 
dezvoltarea agriculturii durabile a unor 
alocări mai substanţiale decât până în 
prezent; consideră, de asemenea, că este 
esenţial să se realizeze o evaluare critică a 
finanţării dezvoltării regionale în vederea 
finanţării iniţiativelor legate de 
ecoinovare; subliniază necesitatea unei 
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mai bune interacţiuni dintre finanţările 
structurale, al şaptelea program-cadru şi 
PIC;

Or. et

Amendamentul 12
Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

(2) subliniază că necesitatea dezvoltării 
potenţialului de creare de locuri de muncă 
de calitate în cadrul unei noi economii 
durabile presupune direcţionarea inovării 
înspre găsirea de soluţii la principalele 
provocări cu care se confruntă societatea, 
printre care şomajul şi sărăcia, schimbările 
climatice, îmbătrânirea populaţiei şi 
diminuarea resurselor;

(2) subliniază că necesitatea dezvoltării 
potenţialului de creare de locuri de muncă 
de calitate în cadrul unei noi economii 
durabile presupune direcţionarea inovării 
înspre găsirea de soluţii la principalele 
provocări cu care se confruntă societatea, 
printre care şomajul şi sărăcia, schimbările 
climatice, îmbătrânirea populaţiei şi 
diminuarea resurselor; atrage atenţia 
asupra faptului că, pentru promovarea 
concentrării cunoştinţelor diferiţilor 
operatori economici publici şi privaţi şi în 
scopul stimulării inovării, este important 
ca politica industrială şi politica în 
domeniul cercetării să aibă la bază 
inovarea şi grupurile deschise;

Or. fr

Amendamentul 13
Yannick Jadot şi Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

(2) subliniază că necesitatea dezvoltării 
potenţialului de creare de locuri de muncă 
de calitate în cadrul unei noi economii 

(2) subliniază că necesitatea dezvoltării 
potenţialului de creare de locuri de muncă 
de calitate în cadrul unei noi economii 
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durabile presupune direcţionarea inovării 
înspre găsirea de soluţii la principalele 
provocări cu care se confruntă societatea, 
printre care şomajul şi sărăcia, schimbările 
climatice, îmbătrânirea populaţiei şi 
diminuarea resurselor;

durabile presupune direcţionarea inovării 
înspre găsirea de soluţii la principalele 
provocări cu care se confruntă societatea, 
printre care şomajul şi sărăcia, schimbările 
climatice, îmbătrânirea populaţiei şi 
diminuarea resurselor; constată, în această 
privinţă, rolul important jucat de 
ecoinovare;

Or. en

Amendamentul 14
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(2a). invită Comisia şi statele membre să 
se mobilizeze în vederea atingerii dublului 
obiectiv pe care îl reprezintă combaterea 
schimbărilor climatice, pe de o parte, şi 
crearea de locuri de muncă şi creşterea 
economică pe de altă parte;

Or. en

Amendamentul 15
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(2b) invită Comisia şi statele membre să 
continue reforma instrumentelor 
financiare în sensul ecologizării acestora 
şi al orientării lor pe termen lung spre 
atragerea de investiţii private şi spre 
crearea de locuri de muncă mai multe şi 
mai bune în viitor;
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Or. en

Amendamentul 16
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(2c) subliniază faptul că utilizarea 
judicioasă a mecanismelor şi 
instrumentelor de finanţare, precum şi 
punerea la dispoziţie a unor linii 
directoare cu privire la politicile publice 
pot ajuta la mobilizarea mai multor 
fonduri substanţiale din partea sectorului 
privat  în vederea sprijinirii investiţiilor şi 
a creării de noi locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 17
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

(3) consideră că este esenţial să se asigure 
un nou cadru comunitar, dotat cu un 
buget adecvat şi suficient pentru a sprijini 
cercetarea publică, şi să se pună la 
dispoziţie în mod simplu şi nebirocratic 
rezultatele acestei cercetări în vederea 
stimulării inovării la nivelul 
microîntreprinderilor şi al IMM-urilor, în 
domeniul eficienţei energetice, al utilizării 
noilor surse de energie, al instituirii unor 
noi procese de producţie, al reciclării şi al 
unei mai bune utilizări a resurselor, care să 
ducă la crearea de locuri de muncă cu 
drepturi adecvate;

(3) consideră că este esenţial să se asigure 
cadre comunitare pentru cercetare şi 
dezvoltare, dotate cu un buget adecvat şi 
suficient; invită Comisia, prin urmare, să 
prezinte în timp util un al optulea 
program-cadru ambiţios; subliniază 
importanţa cercetării publice, mai ales în
domeniul eficienţei energetice, al utilizării
infrastructurii energetice, al utilizării
noilor surse de energie şi procese de 
producţie, al reciclării şi al unei mai bune 
utilizări a resurselor, care să ducă la 
crearea de locuri de muncă cu drepturi 
adecvate; subliniază, de asemenea, 
importanţa garantării participării 
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microîntreprinderilor şi a IMM-urilor;

Or. da

Amendamentul 18
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

(3) consideră că este esenţial să se asigure 
un nou cadru comunitar, dotat cu un buget 
adecvat şi suficient pentru a sprijini 
cercetarea publică, şi să se pună la 
dispoziţie în mod simplu şi nebirocratic 
rezultatele acestei cercetări în vederea 
stimulării inovării la nivelul 
microîntreprinderilor şi al IMM-urilor, în 
domeniul eficienţei energetice, al utilizării 
noilor surse de energie, al instituirii unor 
noi procese de producţie, al reciclării şi al 
unei mai bune utilizări a resurselor, care să 
ducă la crearea de locuri de muncă cu 
drepturi adecvate;

(3) consideră că este esenţial să se asigure 
un nou cadru comunitar, dotat cu un buget 
adecvat şi suficient pentru a sprijini 
cercetarea publică, şi să se pună la 
dispoziţie în mod simplu şi nebirocratic 
rezultatele acestei cercetări în vederea 
stimulării inovării la nivelul 
microîntreprinderilor şi al IMM-urilor, în 
domeniul eficienţei energetice, al utilizării 
noilor surse de energie, al instituirii unor 
noi procese de producţie, al reciclării şi al 
unei mai bune utilizări a resurselor, care să 
ducă la crearea de locuri de muncă cu 
drepturi adecvate; reiterează necesitatea 
atingerii obiectivului de 3% din investiţii 
în cercetare şi dezvoltare, care 
indispensabilă pentru introducerea noii 
strategii UE 2020 pentru creştere şi locuri 
de muncă şi care poate avea un impact 
pozitiv asupra păstrării lucrătorilor cu 
înalte calificări în UE;

Or. en

Amendamentul 19
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

(3) consideră că este esenţial să se asigure 
un nou cadru comunitar, dotat cu un buget 
adecvat şi suficient pentru a sprijini 
cercetarea publică, şi să se pună la 
dispoziţie în mod simplu şi nebirocratic 
rezultatele acestei cercetări în vederea 
stimulării inovării la nivelul 
microîntreprinderilor şi al IMM-urilor, în 
domeniul eficienţei energetice, al utilizării 
noilor surse de energie, al instituirii unor
noi procese de producţie, al reciclării şi al
unei mai bune utilizări a resurselor, care 
să ducă la crearea de locuri de muncă cu 
drepturi adecvate;

(3) consideră că este esenţial să se asigure 
un nou cadru comunitar, dotat cu un buget 
adecvat şi suficient pentru a sprijini 
cercetarea publică, şi să se pună la 
dispoziţie în mod simplu şi nebirocratic 
rezultatele acestei cercetări în vederea 
stimulării inovării la nivelul 
microîntreprinderilor şi al IMM-urilor, în 
domeniul eficienţei energetice, al utilizării 
noilor surse de energie şi a unor procese de 
producţie cu emisii scăzute de carbon, în 
special al utilizării surselor regenerabile 
de energie, al reciclării şi al utilizării 
raţionale a resurselor, care să ducă la 
crearea de locuri de muncă cu drepturi 
adecvate;

Or. el

Amendamentul 20
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

(3) consideră că este esenţial să se asigure 
un nou cadru comunitar, dotat cu un buget 
adecvat şi suficient pentru a sprijini 
cercetarea publică, şi să se pună la 
dispoziţie în mod simplu şi nebirocratic 
rezultatele acestei cercetări în vederea 
stimulării inovării la nivelul 
microîntreprinderilor şi al IMM-urilor, în 
domeniul eficienţei energetice, al utilizării 
noilor surse de energie, al instituirii unor 
noi procese de producţie, al reciclării şi al 
unei mai bune utilizări a resurselor, care să 
ducă la crearea de locuri de muncă cu 
drepturi adecvate;

(3) consideră că este esenţial să se asigure 
un nou cadru comunitar, dotat cu un buget 
adecvat şi suficient pentru a sprijini 
cercetarea, şi să se pună la dispoziţie în 
mod simplu şi nebirocratic rezultatele 
acestei cercetări în vederea stimulării 
inovării la nivelul microîntreprinderilor şi 
al IMM-urilor, în domeniul eficienţei 
energetice, al utilizării noilor surse de 
energie, al instituirii unor noi procese de 
producţie, al reciclării şi al unei mai bune 
utilizări a resurselor, care să ducă la 
crearea de locuri de muncă decente, bine 
plătite;

Or. en
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Amendamentul 21
Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(3a) subliniază că IMM-urile deţin un rol-
cheie în dezvoltarea unei economii 
durabile; regretă faptul că acestea se pot 
confrunta cu probleme în anticiparea 
noilor tendinţe economice; invită Comisia 
Europeană şi statele membre să ajute 
aceste întreprinderi să identifice 
potenţialele domenii de dezvoltare 
asociate cu economia durabilă, în special 
în domeniul energiilor regenerabile şi al 
economiilor de energie;

Or. fr

Amendamentul 22
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(3a) subliniază faptul că creşterea 
economică necesară şi beneficiile la care 
conduce aceasta în domeniul ocupării 
forţei de muncă într-o economie bazată pe 
inovare nu se pot realiza decât dacă 
cercetătorii şi întreprinderile europene 
sunt în măsură să transforme rezultatele 
cercetării în produse comerciale; face 
trimitere la Tabloul de bord al inovării 
gestionat de Comisie, care indică un 
decalaj de 30% faţă de SUA şi 40% faţă 
de Japonia în ceea ce priveşte inovarea;

Or. da
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Amendamentul 23
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(3a) constată că toate ţările europene 
percep taxe de mediu, dar că acestea 
alcătuiesc doar 2,6% din PIB-ul UE;
subliniază, de asemenea, faptul că 
veniturile din taxele de mediu provin în 
principal din impozitele pe energie; 
propune Comisiei să ia în considerare 
extinderea treptată a bazei impozabile 
astfel încât să includă mineralele folosite 
în materialele de construcţii, metalele, 
mineralele industriale, precum şi alţi 
combustibili fosili, urmând practică larg 
răspândită în Regatul Unit, Suedia, Italia 
şi Republica Cehă;

Or. et

Amendamentul 24
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(3a) are cunoştinţă de faptul că sistemele 
de finanţare ale UE, naţionale şi 
regionale rămân în continuare extrem de 
necoordonate şi, prin urmare, subliniază 
necesitatea unei mai bune coordonări la 
mai multe niveluri între programe şi a 
sprijinirii unei mai mari sinergii între 
diferitele politici comune care utilizează 
fonduri structurale, agricole şi de 
dezvoltare rurală, programul-cadru de 
cercetare programul şi cadrul pentru 
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competitivitate şi inovare (CIP) care 
urmează să fie concepute pentru 
atingerea obiectivelor Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 25
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(3a) salută crearea unui „instrument 
european de microfinanțare Progress”, 
care oferă persoanelor ce şi-au pierdut 
locul de muncă sau riscă să se confrunte 
cu această situaţie un acces mai uşor la 
microcredite, şi invită Comisia şi statele 
membre să se asigure că cetăţenii sunt 
informaţi în cel mai scurt timp şi în mod 
corespunzător cu privire modalităţile de 
depunere a cererilor în vederea utilizării 
acestui instrument;

Or. en

Amendamentul 26
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(3a) invită Comisia să coopereze mai 
îndeaproape cu statele membre în vederea 
elaborării unor prognoze pe termen mediu 
şi lung cu privire la competenţele căutate 
pe piaţa locurilor de muncă şi să 
încurajeze parteneriatele dintre 
universităţi şi sectorul întreprinderilor în 
scopul favorizării intrării tinerilor pe 



PE441.372v01-00 16/32 AM\816987RO.doc

RO

piaţa forţei de muncă, contribuind în 
acelaşi timp la crearea unei societăţi 
bazate pe cunoaştere, la dezvoltarea 
cercetării aplicate şi la crearea unor mai 
bune perspective de angajare pentru 
absolvenţi;

Or. en

Amendamentul 27
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(3b) pune accentul, în acest context, pe 
cooperarea în domeniul cercetării dintre 
sectorul public şi cel privat, considerând 
că aceasta reprezintă un instrument 
esenţial pentru atingerea obiectivului 
formulat în Europe 2020 cu privire la 
alocarea a 3% din PIB pentru cercetare şi 
dezvoltare şi garantează faptul că 
cercetarea creează valoare adăugată în 
economia europeană;

Or. da

Amendamentul 28
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(3b) invită Comisia să dezvolte o 
platformă tehnologică europeană pentru 
industriile care consumă puţine resurse, 
cu accent pe reducerea consumului de 
resurse în procesul de producţie, şi să 
dezvolte noi pieţe pentru ramurile 
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industriale de fabricaţie din Europa;

Or. en

Amendamentul 29
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(3c) regretă profund decizia Comisiei de a 
amâna propunerea privind  brevetul 
comunitar şi recomandă insistent statelor 
membre să dea dovadă de voinţa politică 
necesară; subliniază faptul că în UE 
costul obţinerii unui brevet este 
aproximativ de zece ori mai mare decât în 
SUA;

Or. da

Amendamentul 30
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(3c) solicită Comisiei să înfiinţeze un fond 
fiduciar european pentru antreprenorii 
ecologici, urmând exemplul de succes al 
Fondului pentru carbon din Regatul Unit, 
pentru a sprijini inovarea sistemelor 
antrenată de întreprinderile noi;

Or. en
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Amendamentul 31
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

(4) subliniază necesitatea acordării unei 
atenţii speciale regiunilor care suferă de pe 
urma dezindustrializării (regiuni cu un 
nivel ridicat de sectoare industriale în 
criză sau cu societăţi multinaţionale care 
îşi delocalizează activităţile), creând 
mecanisme de sprijin al proiectelor de 
dezvoltare integrate, inovatoare şi 
generatoare de locuri de muncă cu drepturi 
adecvate, capabile să reducă inegalităţile 
sociale şi asimetriile regionale;

(4) subliniază faptul că tranziţia la o 
economie durabilă nouă reprezintă un 
fenomen complex, fiind necesar să se 
acorde o atenţie specială regiunilor care 
suferă de pe urma dezindustrializării, 
creând mecanisme de sprijin al proiectelor 
de dezvoltare integrate, inovatoare şi 
generatoare de locuri de muncă decente,
bine plătite, capabile să reducă inegalităţile 
sociale şi asimetriile regionale;

Or. en

Amendamentul 32
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

(4) subliniază necesitatea acordării unei 
atenţii speciale regiunilor care suferă de pe 
urma dezindustrializării (regiuni cu un 
nivel ridicat de sectoare industriale în 
criză sau cu societăţi multinaţionale care
îşi delocalizează activităţile), creând
mecanisme de sprijin al proiectelor de 
dezvoltare integrate, inovatoare şi
generatoare de locuri de muncă cu drepturi 
adecvate, capabile să reducă inegalităţile 
sociale şi asimetriile regionale;

(4) subliniază necesitatea acordării unei 
atenţii speciale regiunilor care suferă de pe 
urma dezindustrializării (ca urmare a 
reorganizării economiei globale), prin 
crearea unor mecanisme de sprijinire a 
tranziţiei la o economie bazată mai mult 
pe inovare, generatoare de locuri de muncă 
cu drepturi adecvate şi capabile să reducă 
inegalităţile sociale şi asimetriile regionale;

Or. da
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Amendamentul 33
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

(4) subliniază necesitatea acordării unei 
atenţii speciale regiunilor care suferă de pe 
urma dezindustrializării (regiuni cu un 
nivel ridicat de sectoare industriale în criză 
sau cu societăţi multinaţionale care îşi 
delocalizează activităţile), creând 
mecanisme de sprijin al proiectelor de
dezvoltare integrate, inovatoare şi 
generatoare de locuri de muncă cu drepturi
adecvate, capabile să reducă inegalităţile 
sociale şi asimetriile regionale;

(4) subliniază necesitatea acordării unei 
atenţii speciale regiunilor care suferă de pe 
urma dezindustrializării (regiuni cu un 
nivel ridicat de sectoare industriale în criză 
sau cu societăţi multinaţionale care îşi 
delocalizează activităţile), creând 
mecanisme şi sprijin financiar adecvat şi 
intervenţii integrate orientate spre
dezvoltare, prin sprijinirea industriilor 
ecologice alternative, a energiei 
regenerabile şi a turismului caracterizate 
prin inovare şi generatoare de locuri de 
muncă cu drepturi , capabile să reducă 
inegalităţile sociale şi asimetriile regionale;

Or. en

Amendamentul 34
Yannick Jadot şi Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

(4) subliniază necesitatea acordării unei 
atenţii speciale regiunilor care suferă de pe 
urma dezindustrializării (regiuni cu un 
nivel ridicat de sectoare industriale în criză 
sau cu societăţi multinaţionale care îşi 
delocalizează activităţile), creând 
mecanisme de sprijin al proiectelor de 
dezvoltare integrate, inovatoare şi 
generatoare de locuri de muncă cu drepturi 
adecvate, capabile să reducă inegalităţile 
sociale şi asimetriile regionale;

(4) subliniază necesitatea acordării unei 
atenţii speciale regiunilor care suferă de pe 
urma dezindustrializării (regiuni cu un 
nivel ridicat de sectoare industriale în criză 
sau cu societăţi multinaţionale care îşi 
delocalizează activităţile), creând 
mecanisme de sprijin al proiectelor de 
dezvoltare integrate, inovatoare şi 
generatoare de locuri de muncă cu drepturi 
adecvate, capabile să reducă inegalităţile 
sociale şi asimetriile regionale; consideră 
că este importantă crearea de parteneriate
cu sindicatele pentru atingerea acestor 
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obiective;

Or. en

Amendamentul 35
Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

(4) subliniază necesitatea acordării unei 
atenţii speciale regiunilor care suferă de pe 
urma dezindustrializării (regiuni cu un 
nivel ridicat de sectoare industriale în criză 
sau cu societăţi multinaţionale care îşi 
delocalizează activităţile), creând 
mecanisme de sprijin al proiectelor de 
dezvoltare integrate, inovatoare şi 
generatoare de locuri de muncă cu drepturi 
adecvate, capabile să reducă inegalităţile 
sociale şi asimetriile regionale;

(4) subliniază necesitatea acordării unei 
atenţii speciale regiunilor care suferă de pe 
urma dezindustrializării (regiuni cu un 
nivel ridicat de sectoare industriale în criză 
sau cu societăţi multinaţionale care îşi 
delocalizează activităţile), creând 
mecanisme de sprijin al proiectelor de 
dezvoltare durabilă integrate, inovatoare şi 
generatoare de locuri de muncă cu drepturi 
adecvate, capabile să reducă inegalităţile 
sociale şi asimetriile regionale;

Or. fr

Amendamentul 36
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(4a) consideră că provocările demografice 
necesită o strategie mai amplă, în care 
crearea de locuri de muncă să fie corelată 
cu nevoile noi şi emergente de pe piaţa 
europeană a muncii; în această privinţă, 
trebuie realizate mai multe progrese în 
ceea ce priveşte îmbunătăţirea mobilităţii 
muncitorilor din UE, inclusiv a 
cercetătorilor şi a altor cadre 
profesioniste, în vederea atingerii 
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obiectivului de a avea o Europă fără 
frontiere în interiorul pieţei interne a UE;

Or. en

Amendamentul 37
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(4b) reiterează faptul că, pentru a se evita 
inconsecvenţele din domeniul pieţei 
interne a UE, statele membre trebuie să 
acorde prioritate cetăţenilor Uniunii şi pot 
să acorde prioritate resortisanţilor statelor 
terţe care candidează pentru locuri de 
muncă înalt calificate, în conformitate cu 
cerinţele Directivei 2009/50/CE din 25 
mai 2009 privind condițiile de intrare și de 
ședere a resortisanților din țările terțe 
pentru ocuparea unor locuri de muncă 
înalt calificate; subliniază importanţa 
respingerii cererilor de carte albastră UE 
(Blue Card) în acele sectoare ale pieţei 
pentru care accesul lucrătorilor din alte 
state membre este restricţionat pe baza 
unor dispoziţii tranzitorii;

Or. en

Amendamentul 38
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(4c) solicită Comisiei să adreseze statelor 
membre solicitarea de a reexamina 
dispoziţiile tranzitorii care reglementează 
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accesul pe pieţele muncii ale acestora ca 
modalitate de menţinere a ocupării forţei 
de muncă în UE pe parcursul crizei 
economice globale;

Or. en

Amendamentul 39
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

(5) subliniază că, prin sprijinirea eficienţei 
energetice, se contribuie la dezvoltarea 
unei industrii diversificate şi la crearea de 
locuri de muncă cu drepturi adecvate;

(5) subliniază faptul că eficienţa 
energetică şi eficienţa resurselor vor 
constitui un avantaj concurenţial decisiv 
în viitor; subliniază că, prin sprijinirea 
eficienţei energetice, se contribuie la 
dezvoltarea unei industrii diversificate şi la 
crearea de locuri de muncă cu drepturi 
adecvate; solicită Comisiei şi statelor 
membre ca la elaborarea strategiilor 
energetice să acorde prioritate sectoarelor 
cu utilizare intensivă a forţei de lucru;

Or. fr

Amendamentul 40
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

(5) subliniază că, prin sprijinirea eficienţei 
energetice, se contribuie la dezvoltarea 
unei industrii diversificate şi la crearea de 
locuri de muncă cu drepturi adecvate;

(5) subliniază că sprijinirea acţiunilor care 
contribuie la promovarea eficienţei 
energetice prezintă multe avantaje sociale,
conducând la crearea de locuri de muncă 
cu drepturi adecvate, ajutând segmentele 
vulnerabile ale societăţii prin 
îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora şi 
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aducând o contribuţie importantă la 
coeziunea socială;

Or. el

Amendamentul 41
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

(5) subliniază că, prin sprijinirea eficienţei 
energetice, se contribuie la dezvoltarea 
unei industrii diversificate şi la crearea de 
locuri de muncă cu drepturi adecvate; 

(5) insistă asupra importanţei pe care o 
are crearea de locuri de muncă pentru 
depăşirea actualei crize economice;
subliniază că, prin sprijinirea eficienţei 
energetice, se contribuie la dezvoltarea 
unei industrii diversificate şi la crearea de 
locuri de muncă cu drepturi adecvate;

Or. en

Amendamentul 42
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

(5) subliniază că, prin sprijinirea eficienţei 
energetice, se contribuie la dezvoltarea 
unei industrii diversificate şi la crearea de 
locuri de muncă cu drepturi adecvate; 

(5) subliniază că, prin sprijinirea eficienţei 
energetice, se contribuie la dezvoltarea 
unei industrii diversificate, aceasta având 
un potenţial deosebit de a reduce emisiile 
de gaze cu efect de seră şi de a crea locuri 
de muncă;

Or. en
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Amendamentul 43
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

(5) subliniază că, prin sprijinirea eficienţei 
energetice, se contribuie la dezvoltarea 
unei industrii diversificate şi la crearea de
locuri de muncă cu drepturi adecvate;

(5) subliniază că, prin sprijinirea eficienţei 
energetice, se va contribui la dezvoltarea 
unei industrii diversificate, se vor crea
locuri de muncă cu drepturi adecvate la 
scară largă şi se va contribui la o creştere 
economică durabilă în UE;

Or. en

Amendamentul 44
Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

(6) consideră că schimbările la nivelul 
proceselor de producţie din cadrul 
întreprinderilor sau al sectoarelor 
industriale trebuie însoţite de programe de 
formare profesională şi de învăţare pe 
întreg parcursul vieţii, contribuind astfel la 
crearea unor noi locuri de muncă;

(6) consideră că schimbările la nivelul 
proceselor de producţie din cadrul 
întreprinderilor sau al sectoarelor 
industriale trebuie însoţite de programe de 
formare profesională şi de învăţare pe 
întreg parcursul vieţii, contribuind astfel la 
crearea unor noi locuri de muncă; 
subliniază importanţa unui dialog 
îmbunătăţit în cadrul întreprinderilor 
pentru a anticipa schimbările sociale 
necesare pentru adaptarea la noua 
economie durabilă, mai ales în cadrul 
acelor întreprinderi ale căror activităţi se 
bazează pe combustibilii fosili; invită 
Comisia, statele membre şi partenerii 
sociali să se asigure că acest dialog are 
loc astfel încât transformarea ecologică să 
fie echitabilă;

Or. fr
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Amendamentul 45
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

(6) consideră că schimbările la nivelul 
proceselor de producţie din cadrul 
întreprinderilor sau al sectoarelor 
industriale trebuie însoţite de programe de 
formare profesională şi de învăţare pe 
întreg parcursul vieţii, contribuind astfel la 
crearea unor noi locuri de muncă;

(6) consideră că tranziţia la o economie 
durabilă nouă şi schimbările la nivelul 
proceselor de producţie din cadrul 
întreprinderilor sau al sectoarelor 
industriale trebuie însoţite de programe 
adecvate de formare profesională şi 
educaţionale, contribuind astfel la crearea 
unor noi locuri de muncă; invită insistent 
Comisia şi statele membre să încerce să 
găsească o soluţie pentru decalajul de 
competenţe deja existent între forţa de 
lucru disponibilă şi nevoile noilor 
sectoare industriale durabile;

Or. en

Amendamentul 46
Yannick Jadot şi Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

(6) consideră că schimbările la nivelul 
proceselor de producţie din cadrul 
întreprinderilor sau al sectoarelor 
industriale trebuie însoţite de programe de 
formare profesională şi de învăţare pe 
întreg parcursul vieţii, contribuind astfel la 
crearea unor noi locuri de muncă;

(6) consideră că schimbările la nivelul 
proceselor de producţie din cadrul 
întreprinderilor sau al sectoarelor 
industriale trebuie însoţite de programe de 
formare profesională şi de învăţare pe 
întreg parcursul vieţii, contribuind astfel la 
crearea unor noi locuri de muncă; 
recunoaşte situaţia deosebită cu care se 
confruntă tinerii şi importanţa formării 
profesionale în acest context;

Or. en
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Amendamentul 47
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

(6) consideră că schimbările la nivelul 
proceselor de producţie din cadrul 
întreprinderilor sau al sectoarelor 
industriale trebuie însoţite de programe de 
formare profesională şi de învăţare pe 
întreg parcursul vieţii, contribuind astfel la 
crearea unor noi locuri de muncă;

(6) consideră că schimbările la nivelul 
proceselor de producţie din cadrul 
întreprinderilor sau al sectoarelor 
industriale trebuie însoţite de programe de 
formare profesională şi de învăţare pe 
întreg parcursul vieţii pentru lucrători, 
special adaptate pentru noile tehnologii, şi 
de cursuri de învăţare pe întreg parcursul 
vieţii pentru persoanele în vârstă de peste 
50 de ani, care sunt mai vulnerabile şi 
care se confruntă cu un risc mai ridicat 
de excludere de pe piaţa ocupării forţei de 
muncă, contribuind astfel la crearea unor 
noi locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 48
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(6a) solicită statelor membre să coopereze 
pentru combaterea muncii nedeclarate, 
întrucât economia subterană reprezintă 
un motiv de îngrijorare pentru întreaga 
Europă; consideră că măsurile împotriva 
muncii nedeclarate ar trebui intensificate 
la nivelul statelor membre şi al UE;

Or. en
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Amendamentul 49
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(6a) invită Comisia Europeană să 
formuleze orientări privind ocuparea
forţei de muncă în care să se sprijine activ 
creşterea ocupării forţei de muncă de 
către persoanele cu vârstă de sub 25 de 
ani şi de peste 50 de ani şi să se acorde 
atenţia cuvenită problemelor specifice cu 
care se confruntă tinerii şi persoanele 
vârstnice;

Or. en

Amendamentul 50
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(6b) subliniază faptul că este necesar să se 
ofere stimulente pentru angajatorii care le 
oferă persoanelor slab calificate sau 
necalificate (inclusiv persoanelor de etnie 
romă) posibilităţi de formare şi şansa de a 
acumula experienţă practică direct la 
locul de muncă;

Or. en

Amendamentul 51
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

(6c) consideră că alfabetizarea digitală şi 
competenţele informatice ar trebui să 
constituie aspecte centrale ale politicilor 
UE şi subliniază faptul că toţi cetăţenii 
UE ar trebui să poată şi să fie stimulaţi să 
îşi dezvolte competenţele digitale 
corespunzătoare în vederea reducerii 
barierelor din calea integrării sociale şi 
pregătirii lor pe termen lung pentru 
muncă;

Or. en

Amendamentul 52
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 6d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(6d) insistă asupra importanţei 
subvenţionării uceniciei pentru tinerii din 
sectoarele economice cu perspective bune, 
aceasta constituind pas important în 
tranziţia de la educaţie la viaţa 
profesională;

Or. en

Amendamentul 53
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 6e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(6e) subliniază rolul educaţiei şi formării 
profesionale (EFP), care poate oferi 
aptitudinile, cunoştinţele şi competenţele 
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necesare pe piaţa muncii; invită Comisia 
şi statele membre să consolideze EFP în 
întreaga Europă în scopul sporirii 
transparenţei, recunoaşterii şi calităţii
competenţelor şi calificărilor, facilitând 
mobilitatea cursanţilor şi a lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 54
Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

(7) insistă asupra importanţei sectorului 
public, în special în domeniul energiei, al 
construcţiei de infrastructuri şi 
echipamente, al transporturilor şi 
comunicaţiilor, în ceea ce priveşte crearea 
de locuri de muncă cu drepturi adecvate.

(7) insistă asupra importanţei sectorului 
public, în special în domeniul energiei, al 
construcţiei de infrastructuri şi 
echipamente, al transporturilor şi 
comunicaţiilor, în ceea ce priveşte crearea
de locuri de muncă cu drepturi adecvate;
invită Comisia şi statele membre să 
promoveze, în special în contractările 
precomerciale, includerea standardelor de 
mediu, sociale şi etice, precum şi clauzele 
cu conţinut local şi întreprinderile care 
operează într-o economie durabilă şi 
incluzivă, mai ales IMM-urile; 

Or. fr

Amendamentul 55
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

(7) insistă asupra importanţei sectorului 
public, în special în domeniul energiei, al 
construcţiei de infrastructuri şi 

(7) subliniază faptul că este important ca 
sectorul public să deţină un rol exemplar,
adoptând standarde progresive pentru 



PE441.372v01-00 30/32 AM\816987RO.doc

RO

echipamente, al transporturilor şi 
comunicaţiilor, în ceea ce priveşte crearea 
de locuri de muncă cu drepturi adecvate.

achiziţii şi oferind stimulente şi 
informaţii, în special în domeniul energiei, 
al construcţiei de infrastructuri şi 
echipamente, al transporturilor şi 
comunicaţiilor.

Or. en

Amendamentul 56
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(7a) insistă, de asemenea, asupra 
importanţei investiţiilor private, subliniind 
faptul că necesităţile de finanţare pot fi 
îndeplinite numai prin intermediul 
investiţiilor private; atrage atenţia asupra 
diferenţelor mari pe care le înregistrează 
sumele investite în cercetare şi dezvoltare 
de către societăţile private, acestea variind 
de la 5-7% din profituri în domeniul TIC 
şi industria farmaceutică la cca. 1% 
pentru societăţile de energie; invită UE să 
creeze condiţiile-cadru adecvate pentru a 
le oferi întreprinderilor stimulente pentru 
realizarea de investiţii;

Or. da

Amendamentul 57
Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(7a) solicită din nou Comisiei Europene şi 
statelor membre să valorifice succesul 
Fondului pentru Reconstrucţie şi să 
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creeze o nouă iniţiativă  comunitară, 
inclusiv proiecte-pilot, pentru 
reconstrucţie spre o nouă economie 
durabilă;

Or. en

Amendamentul 58
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(7a) constată că este necesar să se depună 
mai multe eforturi pentru a se asigura 
armonizarea eficientă la nivelul UE a 
cerinţelor minime pentru organizarea 
timpului de lucru în raport cu sănătatea şi 
securitatea lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 59
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(7b) subliniază faptul că încă persistă o 
nevoie accentuată de reforme structurale; 
constată, printre altele, scăderea 
productivităţii UE în 2009 în comparaţie 
cu creşterea de 2% în SUA şi 8% în 
China; atrage atenţia, de asemenea, 
asupra inflexibilităţii pieţelor forţei de 
muncă şi a tendinţelor demografice, 
calculele indicând faptul că cheltuielile 
legate de îmbătrânirea populaţiei se vor 
ridica la aproape o treime din PIB-ul UE;
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Or. da

Amendamentul 60
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(7b) invită Comisia şi statele membre să 
elaboreze un instrument de sprijin special 
pentru foştii salariaţi din sectorul public 
care şi-au pierdut locul de muncă din 
cauza crizei economice şi financiare, 
similar instrumentului FEAG pentru 
întreprinderile din UE afectate de 
globalizare sau de criza economică;

Or. en


