
AM\838749RO.doc PE452.697v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

2010/2095(INI)

16.11.2010

AMENDAMENTELE
1 - 194

Proiect de raport
Bernd Lange
(PE445.790v01-00)

O politică industrială pentru era globalizării
(2010/2095(INI))



PE452.697v01-00 2/92 AM\838749RO.doc

RO

AM_Com_NonLegReport



AM\838749RO.doc 3/92 PE452.697v01-00

RO

Amendamentul 1
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Referirea -1 (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere titlul XVII articolul 173 
(fostul articol 157 din Tratatul de 
instituire a Comunității Europene) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene privind politica industrială a 
Uniunii care menționează mai ales 
competitivitatea industriei europene,

Or. fr

Amendamentul 2
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Referirea 3a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei
din 23 septembrie 2009 intitulată 
„Pregătiri pentru viitorul nostru:  
dezvoltarea unei strategii comune pentru 
tehnologiile generice esențiale în UE”,

Or. de

Amendamentul 3
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Referirea 8a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere comunicarea Comisiei 
din 4 noiembrie 2008, intitulată 
„Inițiativa privind materiile prime: 
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satisfacerea necesităților noastre esențiale 
pentru asigurarea creșterii economice și 
locurilor de muncă în Europa” 
(COM(2008)699),

Or. fr

Amendamentul 4

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 13a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul intitulat 
„Promovarea modelelor de afaceri 
inovatoare cu avantaje pentru mediu” din 
noiembrie 2008, realizat în numele 
Comisiei,

Or. en

Amendamentul 5
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Considerentul A 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât criza economică globală a 
afectat puternic industria europeană, 
exacerbând și mai mult procesele dificile 
care au loc deja cu privire la globalizare, 
schimbările climatice, schimbările 
demografice și schimbările în industria 
bazată pe cunoaștere și care afectează 
serios dezvoltarea industrială, forța de 
muncă și perspectivele viitoare;

A. întrucât criza economică globală a 
afectat puternic industria europeană, 
făcând și mai dificilă adaptarea la 
provocările pe care le reprezintă 
globalizarea, schimbările climatice, 
schimbările demografice și schimbările în 
industria bazată pe cunoaștere și care 
afectează serios dezvoltarea industrială, 
forța de muncă și perspectivele viitoare

Or. es
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Amendamentul 6

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul A 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât criza economică globală a 
afectat puternic industria europeană, 
exacerbând și mai mult procesele dificile 
care au loc deja cu privire la globalizare, 
schimbările climatice, schimbările 
demografice și schimbările în industria 
bazată pe cunoaștere și care afectează 
serios dezvoltarea industrială, forța de 
muncă și perspectivele viitoare;

A. întrucât criza economică globală a 
afectat puternic industria europeană, 
exacerbând și mai mult procesele dificile 
care au loc deja cu privire la globalizare, 
schimbările climatice, diminuarea 
resurselor, schimbările demografice și 
schimbările în industria bazată pe 
cunoaștere și care afectează serios 
dezvoltarea industrială, forța de muncă și 
perspectivele viitoare;

Or. en

Amendamentul 7
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Considerentul A 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât criza economică globală a 
afectat puternic industria europeană, 
exacerbând și mai mult procesele dificile 
care au loc deja cu privire la globalizare, 
schimbările climatice, schimbările 
demografice și schimbările în industria 
bazată pe cunoaștere și care afectează 
serios dezvoltarea industrială, forța de 
muncă și perspectivele viitoare;

A. întrucât criza economică globală a 
afectat puternic industria europeană, 
exacerbând și mai mult procesele dificile 
care au loc deja cu privire la globalizare, 
schimbările climatice, schimbările 
demografice și schimbările în industria 
bazată pe cunoaștere și rentabilitate și care 
afectează serios dezvoltarea industrială, 
forța de muncă și perspectivele viitoare,

Or. el
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Amendamentul 8
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Considerentul A 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât criza economică globală a 
afectat puternic industria europeană, 
exacerbând și mai mult procesele dificile 
care au loc deja cu privire la globalizare, 
schimbările climatice, schimbările 
demografice și schimbările în industria 
bazată pe cunoaștere și care afectează 
serios dezvoltarea industrială, forța de 
muncă și perspectivele viitoare,

A. întrucât criza economică globală a 
afectat puternic industria europeană, 
exacerbând și mai mult procesele dificile 
care au loc deja cu privire la globalizare, 
schimbările climatice, schimbările 
demografice și schimbările în industria 
bazată pe cunoaștere și care afectează 
serios dezvoltarea industrială, piața muncii
și perspectivele viitoare,

Or. de

Amendamentul 9
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. - având în vedere că succesul politicii 
industriale din Europa depinde de 
ancorarea solidă a acesteia într-o nouă 
arhitectură a sectorului financiar, care 
promovează investițiile și împiedică 
speculația, precum și într-o politică 
macroeconomică în care politica fiscală, 
economică și bugetară a UE sunt 
orientate în direcția creșterii și creării de 
locuri de muncă durabile;

Or. de

Amendamentul 10

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât, pentru a putea să depășească 
efectele crizei și să facă față acestor 
provocări, UE are nevoie de o abordare a 
politicii industriale care să combine 
competitivitatea, durabilitatea și munca 
decentă, care să poată, în același timp, să 
conducă la stimularea economiei și a 
ocupării forței de muncă, la reducerea 
degradării mediului și la îmbunătățirea 
calității vieții;

Or. en

Amendamentul 11
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Aa. întrucât anumite industrii europene 
se află într-o permanentă stare de criză 
din cauza concurenței neloiale din țările 
terțe, în special în domeniul relațiilor de 
muncă, mediului și protecției drepturilor 
de proprietate intelectuală și industrială,

Or. es

Amendamentul 12

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât industria europeană se 
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confruntă cu o concurență din ce în ce 
mai mare pe plan mondial din partea 
unor țări industrializate și emergente 
precum China, India sau Brazilia, în ceea 
ce privește accesul la resurse, inovația 
tehnologică, forța de muncă calificată 
precum și o serie de politici industriale și 
de inovare ambiționase și cu o orientare 
precisă;

Or. en

Amendamentul 13
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene este 
posibilă doar prin
tehnologii/procese/soluții noi, prin
cercetare și dezvoltare, prin crearea unui
lanț de aprovizionare complex, prin
creșterea eficienței, resurse umane solide, 
printr-o logistică și o infrastructură bune, 
deoarece reducerea costurilor nu reprezintă 
calea spre progres a industriei din Europa;

B. întrucât numai o strategie europeană 
care are ca scop să promoveze, valorizeze 
și să atragă:

resurse umane solide cu un potențial 
ridicat de creativitate, 
tehnologii/procese/soluții noi și 
generatoare de valoare,
o activitate de cercetare și dezvoltare care 
să integreze exigențele unei creșteri 
durabile,
un lanț de aprovizionare controlat pentru 
producția de bunuri și servicii de calitate,
creșterea eficienței organizaționale a 
sistemului productiv și managerial,
logistică performantă și o infrastructură de 
înalt nivel,
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va permite păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene, deoarece 
reducerea costurilor nu reprezintă calea 
spre progres a industriei din Europa,;

Or. fr

Amendamentul 14
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene este 
posibilă doar prin tehnologii/procese/soluții 
noi, prin cercetare și dezvoltare, prin 
crearea unui lanț de aprovizionare 
complex, prin creșterea eficienței, resurse 
umane solide, printr-o logistică și o 
infrastructură bune, deoarece reducerea 
costurilor nu reprezintă calea spre progres 
a industriei din Europa;

B. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene este 
posibilă doar prin tehnologii/procese/soluții 
noi, prin cercetare, formare și dezvoltare; 
întrucât este necesară crearea unui lanț de 
aprovizionare complex, prin creșterea 
eficienței, resurse umane solide, de 
exemplu prin implicarea activă a 
angajaților în activitatea de inovare și 
dezvoltare, punerea accentului pe sursele 
de inovare a unei logistici și infrastructuri 
bune, deoarece reducerea costurilor nu 
reprezintă calea spre progres a industriei 
din Europa,

Or. da

Amendamentul 15
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene este 
posibilă doar prin tehnologii/procese/soluții 
noi, prin cercetare și dezvoltare, prin 
crearea unui lanț de aprovizionare 
complex, prin creșterea eficienței, resurse 

B. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene este 
posibilă doar prin tehnologii/procese/soluții 
noi, prin cercetare și dezvoltare, prin 
crearea unui lanț de aprovizionare 
complex, prin creșterea eficienței, resurse 
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umane solide, printr-o logistică și o 
infrastructură bune, deoarece reducerea 
costurilor nu reprezintă calea spre 
progres a industriei din Europa;

umane solide și printr-o logistică și o 
infrastructură care contribuie la 
consolidarea pieței interne,

Or. es

Amendamentul 16
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene este 
posibilă doar prin tehnologii/procese/soluții 
noi, prin cercetare și dezvoltare, prin 
crearea unui lanț de aprovizionare 
complex, prin creșterea eficienței, resurse 
umane solide, printr-o logistică și o 
infrastructură bune, deoarece reducerea 
costurilor nu reprezintă calea spre progres 
a industriei din Europa;

B. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene este 
posibilă doar prin tehnologii/procese/soluții 
noi, prin cercetare și dezvoltare, prin 
crearea unui lanț de aprovizionare 
complex, prin creșterea eficienței, resurse 
umane solide, printr-o logistică și o 
infrastructură bune, competitivitatea pe 
plan global măsurată în termeni de 
costuri generale pentru ansamblul 
sectoarelor industriale și al sectoarelor 
economice fiind calea spre progres a 
industriei din Europa;

Or. pl

Amendamentul 17
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene este 
posibilă doar prin tehnologii/procese/soluții 
noi, prin cercetare și dezvoltare, prin 
crearea unui lanț de aprovizionare 
complex, prin creșterea eficienței, resurse 
umane solide, printr-o logistică și o 

B. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene este 
posibilă doar prin tehnologii/procese/soluții 
noi, prin cercetare și dezvoltare, prin 
crearea unui lanț de aprovizionare 
complex, prin creșterea eficienței, resurse 
umane solide, printr-o logistică și o 
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infrastructură bune, deoarece reducerea 
costurilor nu reprezintă calea spre progres 
a industriei din Europa;

infrastructură bune și prin crearea unor 
condiții egale de concurență în relațiile cu 
țările terțe, deoarece reducerea costurilor 
nu reprezintă calea spre progres a industriei 
din Europa;

Or. en

Amendamentul 18
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene este 
posibilă doar prin tehnologii/procese/soluții 
noi, prin cercetare și dezvoltare, prin 
crearea unui lanț de aprovizionare 
complex, prin creșterea eficienței, resurse 
umane solide, printr-o logistică și o 
infrastructură bune, deoarece reducerea 
costurilor nu reprezintă calea spre progres 
a industriei din Europa;

B. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene este 
posibilă doar prin tehnologii/procese/soluții 
noi, prin cercetare și dezvoltare, prin 
crearea unui lanț de aprovizionare 
complex, prin creșterea eficienței, resurse 
umane solide, printr-o logistică și o 
infrastructură bune și prin crearea unor 
condiții egale de concurență în relațiile cu 
țările terțe, deoarece reducerea costurilor 
nu reprezintă calea spre progres a industriei 
din Europa;

Or. en

Amendamentul 19
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene este 
posibilă doar prin tehnologii/procese/soluții 
noi, prin cercetare și dezvoltare, prin 
crearea unui lanț de aprovizionare 
complex, prin creșterea eficienței, resurse 
umane solide, printr-o logistică și o 

B. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene este 
posibilă doar prin tehnologii/procese/soluții 
noi, prin cercetare și dezvoltare, prin 
crearea unui lanț de aprovizionare 
complex, prin creșterea eficienței, resurse 
umane solide, printr-o logistică și o 
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infrastructură bune, deoarece reducerea 
costurilor nu reprezintă calea spre progres 
a industriei din Europa;

infrastructură bune și prin existența unor 
condiții egale de concurență în relațiile cu 
țările terțe, deoarece reducerea costurilor 
nu reprezintă calea spre progres a industriei 
din Europa;

Or. en

Amendamentul 20
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene este 
posibilă doar prin tehnologii/procese/soluții 
noi, prin cercetare și dezvoltare, prin 
crearea unui lanț de aprovizionare 
complex, prin creșterea eficienței, resurse 
umane solide, printr-o logistică și o 
infrastructură bune, deoarece reducerea 
costurilor nu reprezintă calea spre progres 
a industriei din Europa;

B. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene este 
posibilă doar prin tehnologii/procese/soluții 
noi, prin cercetare și dezvoltare, prin 
crearea unui lanț de aprovizionare 
complex, prin creșterea eficienței, resurse 
umane solide, printr-o logistică și o 
infrastructură bune, prin îmbunătățirea și 
dezvoltarea infrastructurii unde aceasta 
nu există, deoarece reducerea costurilor nu 
reprezintă calea spre progres a industriei 
din Europa;

Or. en

Amendamentul 21
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene este 
posibilă doar prin tehnologii/procese/soluții 
noi, prin cercetare și dezvoltare, prin 
crearea unui lanț de aprovizionare 
complex, prin creșterea eficienței, resurse 
umane solide, printr-o logistică și o 

B. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene este 
posibilă doar prin tehnologii/procese/soluții 
noi, prin cercetare și dezvoltare, prin 
crearea unui lanț de aprovizionare 
complex, prin creșterea eficienței, resurse 
umane solide și calificate, printr-o logistică
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infrastructură bune, deoarece reducerea 
costurilor nu reprezintă calea spre progres 
a industriei din Europa;

și o infrastructură bune, precum și prin 
moduri de transport rentabile și durabile, 
deoarece reducerea costurilor nu reprezintă 
calea spre progres a industriei din Europa;

Or. en

Amendamentul 22
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene este 
posibilă doar prin tehnologii/procese/soluții 
noi, prin cercetare și dezvoltare, prin 
crearea unui lanț de aprovizionare 
complex, prin creșterea eficienței, resurse 
umane solide, printr-o logistică și o 
infrastructură bune, deoarece reducerea 
costurilor nu reprezintă calea spre
progres a industriei din Europa;

B. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene este 
posibilă doar prin tehnologii/procese/soluții 
noi, prin cercetare și dezvoltare, prin 
crearea unui lanț de aprovizionare 
complex, prin creșterea eficienței, resurse 
umane solide, printr-o logistică și o 
infrastructură bune;

Or. en

Amendamentul 23

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene este 
posibilă doar prin
tehnologii/procese/soluții noi, prin
cercetare și dezvoltare, prin crearea unui
lanț de aprovizionare complex, prin 
creșterea eficienței, resurse umane solide, 
printr-o logistică și o infrastructură bune, 

B. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene necesită
tehnologii/procese/soluții inovatoare, 
cercetare și dezvoltare, un lanț de 
aprovizionare mai inteligent, o mai mare 
eficiență a resurselor, resurse umane
calificate, o logistică și o infrastructură
mai inteligentă, deoarece reducerea 
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deoarece reducerea costurilor nu reprezintă 
calea spre progres a industriei din Europa;

costurilor nu reprezintă calea spre progres 
a industriei din Europa;

Or. en

Amendamentul 24
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Β. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene este 
posibilă doar prin tehnologii/procese/soluții 
noi, prin cercetare și dezvoltare, prin 
crearea unui lanț de aprovizionare 
complex, prin creșterea eficienței, resurse 
umane solide, printr-o logistică și o 
infrastructură bune, deoarece reducerea 
costurilor nu reprezintă calea spre progres 
a industriei din Europa,

Β. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene este 
posibilă doar prin tehnologii/procese/soluții 
noi, prin cercetare și dezvoltare, prin 
crearea unui lanț de aprovizionare 
complex, prin creșterea eficienței, resurse 
umane solide, printr-o logistică și o 
infrastructură bune cu o amprentă de 
carbon redusă, deoarece reducerea 
costurilor nu reprezintă calea spre progres 
a industriei din Europa,

Or. el

Amendamentul 25
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene este 
posibilă doar prin tehnologii/procese/soluții 
noi, prin cercetare și dezvoltare, prin 
crearea unui lanț de aprovizionare 
complex, prin creșterea eficienței, resurse 
umane solide, printr-o logistică și o 
infrastructură bune, deoarece reducerea 
costurilor nu reprezintă calea spre progres 
a industriei din Europa;

B. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene este 
posibilă doar prin tehnologii/procese/soluții 
noi, prin cercetare și dezvoltare, prin 
crearea unui lanț de aprovizionare 
complex, prin creșterea eficienței, resurse 
umane solide, printr-o logistică și o 
infrastructură bune, deoarece reducerea 
costurilor nu reprezintă calea spre progres 
în direcția dezvoltării durabile a industriei 
din Europa;
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Or. de

Amendamentul 26
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene este 
posibilă doar prin tehnologii/procese/soluții 
noi, prin cercetare și dezvoltare, prin 
crearea unui lanț de aprovizionare 
complex, prin creșterea eficienței, resurse 
umane solide, printr-o logistică și o 
infrastructură bune, deoarece reducerea 
costurilor nu reprezintă calea spre progres 
a industriei din Europa;

B. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene este 
posibilă doar prin tehnologii/procese/soluții 
noi, prin cercetare și dezvoltare, prin 
crearea unui lanț de aprovizionare 
complex, prin creșterea eficienței, resurse 
umane solide, printr-o logistică și o 
infrastructură bune, deoarece reducerea 
costurilor ca măsură izolată nu reprezintă 
calea spre progres a industriei din Europa;

Or. en

Amendamentul 27
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene este 
posibilă doar prin tehnologii/procese/soluții 
noi, prin cercetare și dezvoltare, prin 
crearea unui lanț de aprovizionare 
complex, prin creșterea eficienței, resurse 
umane solide, printr-o logistică și o 
infrastructură bune, deoarece reducerea 
costurilor nu reprezintă calea spre progres 
a industriei din Europa;

B. întrucât păstrarea poziției de lider la 
nivel global a industriei europene este 
posibilă doar prin tehnologii/procese/soluții 
noi, prin cercetare și dezvoltare, prin 
crearea unui lanț de aprovizionare 
complex, prin creșterea eficienței, resurse 
umane solide, printr-o logistică și o 
infrastructură bune, deoarece reducerea 
costurilor nu reprezintă singura cale spre 
progres a industriei din Europa;

Or. en
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Amendamentul 28
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. având în vedere că poziția de lider a 
industriei europene cunoaște provocări 
din ce în ce mai mari ca urmare a 
extinderii bazei industriale în țările 
emergente și că marii concurenți, ca SUA, 
Japonia și China duc o politică 
industrială activă și robustă, care se 
sprijină pe investiții masive în produse și 
servicii avansate; din acest motiv, 
susținerea și extinderea competitivității 
industriei europene prezintă o importanță 
primordială pentru menținerea rolului 
său de motor al creșterii economice și 
creării de locuri de muncă în Europa,

Or. de

Amendamentul 29
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Considerentul C 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât realizarea de progrese este 
posibilă printr-o reglementare inteligentă, 
pe termen lung și echilibrată, prin 
stimularea pieței și prin tendințe globale 
spre forme de producție și distribuție 
ecologice și durabile și întrucât consumul 
ar putea fi folosit cu inteligență în 
favoarea industriei europene, a 
competitivității acesteia și a poziției sale
de lider la nivel global;

C. întrucât realizarea de progrese este 
posibilă printr-o reglementare inteligentă, 
pe termen lung și echilibrată, prin 
stimularea pieței și prin tendințe globale 
spre forme de producție și distribuție 
ecologice și durabile; întrucât industria 
europeană, competitivitatea și poziția sa
de lider la nivel global depind parțial de 
concordanța dintre produsele sale și 
nevoile și așteptările consumatorilor și de 
capacitatea sa de a anticipa corect 
evoluțiile din acest domeniu,

Or. fr
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Amendamentul 30

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul C 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât realizarea de progrese este 
posibilă printr-o reglementare inteligentă,
pe termen lung și echilibrată, prin 
stimularea pieței și prin tendințe globale 
spre forme de producție și distribuție
ecologice și durabile și întrucât consumul 
ar putea fi folosit cu inteligență în 
favoarea industriei europene, a 
competitivității acesteia și a poziției sale 
de lider la nivel global;

C. întrucât realizarea de progrese este 
posibilă printr-o combinare de condiții-
cadru corespunzătoare, precum și printr-o
reglementare și stimulare a pieței
inteligentă și bine orientată, care sprijină 
tendințele globale spre forme ecologice și 
durabile de producție, distribuție și
stimulare a consumului mai inteligent și 
durabil;

Or. en

Amendamentul 31
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Considerentul C 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât realizarea de progrese este 
posibilă printr-o reglementare inteligentă, 
pe termen lung și echilibrată, prin 
stimularea pieței și prin tendințe globale 
spre forme de producție și distribuție 
ecologice și durabile și întrucât consumul 
ar putea fi folosit cu inteligență în 
favoarea industriei europene, a
competitivității acesteia și a poziției sale de 
lider la nivel global;

C. întrucât realizarea de progrese este 
posibilă printr-o reglementare inteligentă, 
pe termen lung și echilibrată, prin 
stimularea pieței și prin tendințe globale 
spre forme de producție și distribuție
ecologice și durabile și întrucât 
deschiderea spre exterior ar trebui să fie 
considerată un factor-cheie al
competitivității acesteia și a poziției sale de 
lider la nivel global,

Or. es
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Amendamentul 32
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Considerentul C 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât realizarea de progrese este 
posibilă printr-o reglementare inteligentă, 
pe termen lung și echilibrată, prin 
stimularea pieței și prin tendințe globale 
spre forme de producție și distribuție 
ecologice și durabile și întrucât consumul 
ar putea fi folosit cu inteligență în favoarea 
industriei europene, a competitivității 
acesteia și a poziției sale de lider la nivel 
global;

C. întrucât realizarea de progrese este 
posibilă printr-o reglementare inteligentă, 
pe termen lung și echilibrată, prin 
stimularea pieței și prin tendințe globale 
spre forme de producție și distribuție 
ecologice și durabile și întrucât consumul 
ar putea fi folosit cu inteligență în favoarea 
industriei europene, a competitivității 
acesteia și a poziției sale de lider la nivel 
global, este esențial să se exploateze 
posibilitățile de export create în țările nou 
industrializate,

Or. da

Amendamentul 33
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Considerentul C 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât realizarea de progrese este 
posibilă printr-o reglementare inteligentă,
pe termen lung și echilibrată, prin
stimularea pieței și prin tendințe globale 
spre forme de producție și distribuție 
ecologice și durabile și întrucât consumul 
ar putea fi folosit cu inteligență în favoarea 
industriei europene, a competitivității 
acesteia și a poziției sale de lider la nivel 
global;

C. întrucât realizarea de progrese poate fi 
susținută printr-o reglementare pe termen 
lung inteligentă și echilibrată, prin
urmărirea tendințelor globale spre forme 
de producție și distribuție ecologice și 
durabile și întrucât consumul public ar 
putea fi folosit cu inteligență în favoarea 
industriei europene, a competitivității 
acesteia și a poziției sale de lider la nivel 
global;

Or. en
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Amendamentul 34
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât prioritatea macroeconomică 
a UE ar trebui să fie o politică generală în 
favoarea investițiilor în industrie și 
servicii, în special în această perioadă de 
criză în care investițiile (mai ales cele de 
capacitate, mai mult decât cele de 
productivitate) reprezintă cheltuiala cea
mai rapid sacrificată; întrucât statele 
membre, Uniunea și colectivitățile 
teritoriale ar trebui să își stabilească 
obiective privind investițiile publice 
(partea de cheltuieli de investiții din 
totalul cheltuielilor publice), inclusiv în 
cadrul planurilor de austeritate,

Or. fr

Amendamentul 35
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât orice politică industrială 
ambițioasă ar trebui să se bazeze pe o 
piață internă solidă, atât în interiorul 
frontierelor sale, cât și în dimensiunea sa 
externă; întrucât, în acest context, este 
esențial să se găsească răspunsuri la 
oportunitățile și provocările globalizării 
prin combinarea tuturor instrumentelor 
de politică industrială (ca, de exemplu, 
politica de cercetare și dezvoltare, politica 
regională, politica în domeniul 
concurenței, convergența în reglementare, 
politica comercială),
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Or. fr

Amendamentul 36
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât deindustrializarea este un 
fapt bine stabilit în Europa, care ne 
periclitează poziția tehnologică și 
economică, dat fiind procesul tot mai 
accentuat de globalizare, precum și 
concurența intensă din partea țărilor care 
trec printr-un proces rapid de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 37
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât este necesar să se reducă 
drastic sarcinile administrative ale 
întreprinderilor și să se asigure 
simplificarea cadrului legislativ și 
normativ, cu respectarea principiului „o 
mai bună legiferare”,

Or. fr

Amendamentul 38
Adam Gierek

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

Ca. întrucât se impune un nou mod de 
consum, bazat pe soluții inovatoare 
încurajate de piață, în special de piețele 
locale,

Or. pl

Amendamentul 39
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât eliminarea obstacolelor din 
calea pieței interne și deschiderea 
frontierelor UE reprezintă cel mai bun 
mod de a crea o industrie europeană 
prosperă și competitivă;

Or. en

Amendamentul 40
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât cererea de materii prime și 
resurse a crescut constant la nivel 
mondial, ceea ce a generat motive de 
îngrijorare cu privire la posibilele 
întreruperi ale aprovizionării;

Or. en
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Amendamentul 41
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât în ciuda performanțelor 
anumitor state membre, UE a pierdut cote 
de piață și întrucât Europa nu ocupă locul 
pe care l-ar merita în domeniul 
tehnologiilor de vârf, mai ales în cazul 
NTIC (13% din valoarea adăugată în 
USA, 5% în UE); întrucât în sectorul de 
prelucrare se constată o reducere a 
productivității, 

Or. fr

Amendamentul 42
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât industria este o componentă 
esențială a economiei europene, deoarece 
reprezintă 37% din produsul interior brut 
european, atunci când se iau în calcul 
serviciile asociate, 80% din cheltuielile de 
cercetare și dezvoltare și 75% din 
exporturile europene,

Or. fr

Amendamentul 43
Kathleen Van Brempt

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

Cb. întrucât, potrivit le Duits Bureau voor 
Statistiek (Biroul german de statistică), 
45% din costul unei unități de producție îl 
reprezintă costul materialelor și întrucât 
utilizarea inteligentă a materiilor prime și 
folosirea eficientă a energiei au 
importanță capitală pentru industria 
europeană,

Or. nl

Amendamentul 44
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât procesul aflat în curs de 
desfășurare de delocalizare a industriilor 
de producție în afara Uniunii Europene, 
în principal în Extremul Orient duce la 
creșterea șomajului în Europa,

Or. pl

Amendamentul 45
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât sectorul de prelucrare este 
principalul vector al câștigurilor de 
productivitate - în interiorul său și în 
restul economiei -, inovația industrială 
constituind unul din principalii fermenți 
ai creației de noi servicii și deci de 
creștere economică pe termen lung, în 
special având în vedere perspectivele 
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demografice ale Uniunii,

Or. fr

Amendamentul 46
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât trebuie să se țină seama de 
însemnătatea industriilor tradiționale 
europene, ale căror cunoștințe și 
experiență rămân esențiale pentru 
economie, fiind necesară valorizarea 
acestora,

Or. fr

Amendamentul 47
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Considerentul Cd (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cd. întrucât trebuie să se țină seama de 
adoptarea de către concurenții noștri, 
cum ar fi Statele Unite sau zona asiatică, 
a unor politici industriale proactive bazate 
pe investiții masive în activitățile de 
cercetare și dezvoltare în beneficiul 
sectoarelor-cheie,

Or. fr

Amendamentul 48
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Propunere de rezoluție
Punctul 1 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută faptul că, prin Strategia UE 2020, 
Comisia recunoaște în sfârșit importanța 
unei politici industriale active pentru o 
creștere durabilă și pentru ocuparea forței 
de muncă în Europa;

1. constată faptul că, prin Strategia UE 
2020, Comisia recunoaște în sfârșit 
importanța unei politici industriale active 
pentru o creștere durabilă și pentru 
ocuparea forței de muncă în Europa; 
îndeamnă Comisia să pună în practică 
măsuri și forme de sprijin pentru statele 
membre care să permită instituirea unei 
politici industriale active, pentru o 
creștere durabilă și dezvoltarea 
produselor naționale, ca un stimul 
important pentru locuri de muncă 
decente, salarii echitabile și coeziune 
economică și socială în Europa;  

Or. pt

Amendamentul 49
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută faptul că, prin Strategia UE 2020, 
Comisia recunoaște în sfârșit importanța 
unei politici industriale active pentru o 
creștere durabilă și pentru ocuparea forței 
de muncă în Europa;

1. salută faptul că, prin Strategia UE 2020 
și prin comunicarea privind o politică 
industrială integrată a UE, Comisia 
recunoaște în sfârșit importanța unei 
politici industriale active, în special a 
industriei prelucrătoare, pentru o creștere 
durabilă și pentru ocuparea forței de muncă 
în Europa și își asumă un angajament față 
de o politică industrială integrată 
întemeiată pe principiul economiei sociale 
de piață;

Or. en
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Amendamentul 50
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Aldo Patriciello, Jolanta Emilia Hibner, Jürgen Creutzmann, Jorgo 
Chatzimarkakis, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută faptul că, prin Strategia UE 2020, 
Comisia recunoaște în sfârșit importanța
unei politici industriale active pentru o 
creștere durabilă și pentru ocuparea forței 
de muncă în Europa;

1. salută faptul că, prin Strategia UE 2020
și prin comunicarea privind o politică 
industrială integrată a UE, Comisia 
recunoaște în sfârșit importanța industriei 
prelucrătoare pentru o creștere durabilă și 
pentru ocuparea forței de muncă în Europa
și își asumă un angajament față de o 
politică industrială integrată întemeiată 
pe principiul economiei sociale de piață;

Or. en

Amendamentul 51
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută faptul că, prin Strategia UE 2020, 
Comisia recunoaște în sfârșit importanța
unei politici industriale active pentru o 
creștere durabilă și pentru ocuparea forței 
de muncă în Europa;

1. salută faptul că, prin Strategia UE 2020
și prin comunicarea privind o politică 
industrială integrată a UE, Comisia 
recunoaște în sfârșit importanța sectorului 
industrial al UE pentru o creștere durabilă 
și pentru ocuparea forței de muncă în 
Europa și își asumă un angajament față 
de o politică industrială integrată 
întemeiată pe principiul economiei sociale 
de piață;

Or. en
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Amendamentul 52
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută faptul că, prin Strategia UE 2020, 
Comisia recunoaște în sfârșit importanța 
unei politici industriale active pentru o 
creștere durabilă și pentru ocuparea forței 
de muncă în Europa;

1. salută faptul că, prin Strategia Europa
2020 și comunicarea privind politica 
industrială integrată, Comisia recunoaște 
în sfârșit importanța unui sector industrial 
pentru o creștere durabilă și pentru 
ocuparea forței de muncă în Europa;

Or. es

Amendamentul 53
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută faptul că, prin Strategia UE 2020, 
Comisia recunoaște în sfârșit importanța
unei politici industriale active pentru o 
creștere durabilă și pentru ocuparea forței 
de muncă în Europa;

1. salută faptul că, prin Strategia UE 2020
și prin comunicarea privind o politică 
industrială integrată a UE, Comisia 
recunoaște în sfârșit importanța industriei
pentru o creștere durabilă și pentru 
ocuparea forței de muncă în Europa;

Or. en

Amendamentul 54
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută faptul că, prin Strategia UE 2020, 
Comisia recunoaște în sfârșit importanța 
unei politici industriale active pentru o 
creștere durabilă și pentru ocuparea forței 

1. salută faptul că, prin Strategia UE 2020,
Comisia recunoaște în sfârșit importanța
unui fundament industrial sănătos al UE 
și importanța unei politici industriale 
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de muncă în Europa; active pentru o creștere durabilă și pentru 
ocuparea forței de muncă în Europa;

Or. en

Amendamentul 55
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că o politică industrială 
activă presupune punerea la dispoziție de 
ajutoare bugetare din partea statelor 
membre pentru soluții industriale 
inovatoare și pentru industriile 
producătoare de materii prime esențiale 
care au o perioadă de amortizare relativ 
lungă, inclusiv industria energetică, de 
care depinde dezvoltarea sectoarelor de 
prelucrare a căror perioadă de amortizare 
este scurtă; consideră că o politică 
industrială activă ar trebui să aducă mai 
multe venituri fiscale bugetelor naționale;

Or. pl

Amendamentul 56

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. ia act de propunerea privind politica 
industrială integrată prezentată de către 
Comisie și observă accentul pe care îl care 
pune aceasta asupra restabilirii 
competitivității industriei UE; 
accentuează, în această privință, faptul 
că, în fața provocărilor globale, dacă 
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industria europeană intenționează să-și 
mențină competitivitatea în viitor, este 
esențial ca eficiența energetică și eficiența 
resurselor să stea la baza reînnoirii 
industriale europene;

Or. en

Amendamentul 57
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că obiectivul principal al 
politicii industriale a UE ar trebui să fie 
crearea ofensivă de locuri de muncă și 
atingerea unui nivel maxim de ocupare a 
forței de muncă printr-o politică 
industrială activă și întărirea 
competitivității europene, pentru a 
asigura în acest fel o economie europeană 
competitivă, ecologică și care utilizează 
eficient resursele;

Or. sv

Amendamentul 58
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază faptul că este necesar ca 
diferitele măsuri propuse de Comisie să 
rămână accesibile pentru consumatori, 
mai ales într-un moment în care 
economia europeană, în special în noile 
state membre, încă se redresează după cea 
mai gravă criză din ultimele decenii;

Or. en
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Amendamentul 59
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază importanța industriei de 
prelucrare pentru economia europeană ca 
principală sursă de creștere economică pe 
termen lung;

Or. en

Amendamentul 60
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază importanța industriei 
europene de prelucrare pentru cimentarea 
fundamentului economiei europene;

Or. en

Amendamentul 61
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază importanța industriei 
europene de prelucrare pentru cimentarea 
fundamentului economiei europene;

Or. en
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Amendamentul 62
Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază importanța industriei 
europene de prelucrare pentru cimentarea 
fundamentului economiei europene;

Or. en

Amendamentul 63
Silvia-Adriana Țicău, Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază importanța industriei 
europene de prelucrare pentru cimentarea 
fundamentului economiei europene;

Or. en

Amendamentul 64
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază importanța industriei 
europene de prelucrare pentru cimentarea 
fundamentului economiei europene;

Or. en
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Amendamentul 65
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 1b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. subliniază faptul că dezvoltarea 
durabilă, așa cum a fost definită la 
Conferința de la Johannesburg din 2002, 
trebuie să se întemeieze pe trei piloni: 
economic, social și de mediu; pentru a 
avea cea mai competitivă economie, 
politica industrială trebuie susținută de 
găsirea unei combinații echilibrate între 
acești factori;

Or. en

Amendamentul 66
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 1b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. invită Comisia și statele membre să 
elaboreze o strategie industrială a UE 
care să fie ambițioasă, ecoeficientă și 
ecologică, pentru a recrea capacitatea de 
prelucrare pe întreg teritoriul UE și 
pentru a genera locuri de muncă deosebit 
de calificate și bine plătite în UE;

Or. en

Amendamentul 67
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 2 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să elaboreze, împreună 
cu Parlamentul European și cu Consiliul,
obiective calitative și, dacă se poate, 
cantitative pentru industria europeană în 
2020, care să aibă în vedere dezvoltarea 
durabilă pe termen lung și care să 
stabilească orientări, de exemplu pentru 
eficiența energetică și a resurselor, în 
vederea creșterii stabilității și a 
competitivității și, prin urmare, a creării 
de locuri de muncă;

2. invită Comisia să elaboreze, împreună 
cu Parlamentul European și cu Consiliul, o 
viziune calitativă pentru industria 
europeană în anul 2020, care să aibă în 
vedere competitivitatea și durabilitatea 
industriei, în vederea dezvoltării creșterii, 
a forței de muncă și, astfel, a prosperității 
în Europa;

Or. en

Amendamentul 68
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, 
Werner Langen, Jens Rohde, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Eija-Riitta Korhola, Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să elaboreze, împreună 
cu Parlamentul European și cu Consiliul,
obiective calitative și, dacă se poate, 
cantitative pentru industria europeană în 
2020, care să aibă în vedere dezvoltarea 
durabilă pe termen lung și care să 
stabilească orientări, de exemplu pentru 
eficiența energetică și a resurselor, în 
vederea creșterii stabilității și a 
competitivității și, prin urmare, a creării 
de locuri de muncă;

2. invită Comisia să elaboreze, împreună 
cu Parlamentul European și cu Consiliul, o 
viziune calitativă pentru industria 
europeană în anul 2020, care să aibă în 
vedere competitivitatea și durabilitatea 
industriei, în vederea dezvoltării creșterii, 
a forței de muncă și, astfel, a prosperității 
în Europa;

Or. en

Amendamentul 69
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 2 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să elaboreze, împreună 
cu Parlamentul European și cu Consiliul,
obiective calitative și, dacă se poate, 
cantitative pentru industria europeană în 
2020, care să aibă în vedere dezvoltarea 
durabilă pe termen lung și care să 
stabilească orientări, de exemplu pentru 
eficiența energetică și a resurselor, în 
vederea creșterii stabilității și a 
competitivității și, prin urmare, a creării de 
locuri de muncă;

2. subliniază necesitatea unei 
previzibilități și stabilități normative pe 
termen lung, care îi sunt vitale industriei 
pentru planificarea investițiilor; invită, 
prin urmare, Comisia să elaboreze, 
împreună cu Parlamentul European și cu 
Consiliul, o viziune pentru industria 
europeană în 2020, care să aibă în vedere 
dezvoltarea durabilă pe termen lung și care 
să stabilească orientări care să furnizeze 
un cadru solid, în vederea creșterii 
stabilității și a competitivității și, prin 
urmare, a creării de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 70
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să elaboreze, împreună 
cu Parlamentul European și cu Consiliul, 
obiective calitative și, dacă se poate, 
cantitative pentru industria europeană în 
2020, care să aibă în vedere dezvoltarea 
durabilă pe termen lung și care să 
stabilească orientări, de exemplu pentru 
eficiența energetică și a resurselor, în 
vederea creșterii stabilității și a 
competitivității și, prin urmare, a creării de 
locuri de muncă;

2. invită Comisia să elaboreze, împreună 
cu Parlamentul European și cu Consiliul, 
obiective calitative și, dacă se poate, 
cantitative pentru industria europeană în 
2020, care să aibă în vedere dezvoltarea 
durabilă pe termen lung și care să 
stabilească orientări, de exemplu pentru 
eficiența energetică și a resurselor, în 
special prin promovarea energiilor 
regenerabile și a eficacității energetice, în 
vederea întăririi stabilității și a 
competitivității și, prin urmare, a creării de 
locuri de muncă și mai ales de locuri de 
muncă ecologice;

Or. fr

Amendamentul 71
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Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să elaboreze, împreună 
cu Parlamentul European și cu Consiliul, 
obiective calitative și, dacă se poate, 
cantitative pentru industria europeană în 
2020, care să aibă în vedere dezvoltarea 
durabilă pe termen lung și care să 
stabilească orientări, de exemplu pentru 
eficiența energetică și a resurselor, în 
vederea creșterii stabilității și a 
competitivității și, prin urmare, a creării de 
locuri de muncă;

2. invită Comisia să elaboreze, împreună 
cu Parlamentul European și cu Consiliul, o 
viziune calitativă și cantitativă pentru
industria europeană în 2020, care să aibă în 
vedere dezvoltarea durabilă și care să 
stabilească orientări, obiective și standarde, 
în special pentru eficiența energetică și a 
resurselor, asigurând totodată creșterea 
stabilității și a competitivității și, prin 
urmare, crearea de locuri de muncă;
regretă, în această privință, lipsa din 
comunicarea Comisiei privind politica 
industrială integrată a unor propuneri 
tangibile;

Or. en

Amendamentul 72
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să elaboreze, împreună 
cu Parlamentul European și cu Consiliul, 
obiective calitative și, dacă se poate, 
cantitative pentru industria europeană în 
2020, care să aibă în vedere dezvoltarea 
durabilă pe termen lung și care să 
stabilească orientări, de exemplu pentru 
eficiența energetică și a resurselor, în 
vederea creșterii stabilității și a 
competitivității și, prin urmare, a creării de 
locuri de muncă;

2. invită Comisia să elaboreze, împreună 
cu Parlamentul European și cu Consiliul, o 
strategie integrată pentru încurajarea 
activității industriale, care să aibă în 
vedere dezvoltarea durabilă pe termen lung 
și care să stabilească orientări, de exemplu 
pentru eficiența energetică și a resurselor, 
în vederea creșterii stabilității și a 
competitivității și, prin urmare, a creării de 
locuri de muncă

Or. es
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Amendamentul 73
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să elaboreze, împreună 
cu Parlamentul European și cu Consiliul, 
obiective calitative și, dacă se poate, 
cantitative pentru industria europeană în 
2020, care să aibă în vedere dezvoltarea 
durabilă pe termen lung și care să 
stabilească orientări, de exemplu pentru 
eficiența energetică și a resurselor, în 
vederea creșterii stabilității și a 
competitivității și, prin urmare, a creării de 
locuri de muncă;

2. invită Comisia să elaboreze, împreună 
cu Parlamentul European și cu Consiliul, 
obiective calitative și, dacă se poate, 
cantitative pentru industria europeană în 
2020, care să aibă în vedere dezvoltarea 
durabilă pe termen lung și care să 
stabilească orientări, de exemplu pentru 
eficiența energetică și a resurselor, în 
vederea creșterii stabilității și a 
competitivității și, prin urmare, a creării de 
locuri de muncă; îndeamnă Comisia să 
țină seama, în toate politicile comunitare, 
și în special în politica monetară și cea 
comercială, de orientările privind 
protecția industriei europene și să pună în 
practică măsuri și forme de sprijin pentru 
statele membre care să asigure 
dezvoltarea industrială durabilă;  

Or. pt

Amendamentul 74
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să elaboreze, împreună 
cu Parlamentul European și cu Consiliul, 
obiective calitative și, dacă se poate, 
cantitative pentru industria europeană în 
2020, care să aibă în vedere dezvoltarea 
durabilă pe termen lung și care să 
stabilească orientări, de exemplu pentru 
eficiența energetică și a resurselor, în 
vederea creșterii stabilității și a 
competitivității și, prin urmare, a creării de 

2. invită Comisia să elaboreze, împreună 
cu Parlamentul European și cu Consiliul, 
obiective calitative și, dacă se poate, 
cantitative pentru industria europeană în 
2020, care să aibă în vedere dezvoltarea 
durabilă pe termen lung și care să 
stabilească orientări, de exemplu pentru 
utilizarea eficientă a energiei și a 
resurselor, în vederea creșterii stabilității și 
a competitivității și, prin urmare, a creării 
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locuri de muncă; de locuri de muncă;

Or. nl

Amendamentul 75
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Jürgen Creutzmann, Lena Ek, Adina-Ioana 
Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să elaboreze, împreună
cu Parlamentul European și cu Consiliul,
obiective calitative și, dacă se poate, 
cantitative pentru industria europeană în 
2020, care să aibă în vedere dezvoltarea 
durabilă pe termen lung și care să 
stabilească orientări, de exemplu pentru 
eficiența energetică și a resurselor, în 
vederea creșterii stabilității și a 
competitivității și, prin urmare, a creării de 
locuri de muncă;

2. invită Comisia să elaboreze, împreună 
cu Parlamentul European și cu Consiliul, o 
viziune calitativă pentru industria 
europeană în 2020, care să aibă în vedere 
dezvoltarea durabilă pe termen lung și care 
să stabilească orientări, de exemplu pentru 
eficiența energetică și a resurselor, în 
vederea creșterii stabilității și a 
competitivității și, prin urmare, a creării de 
locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 76
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. regretă că la punctul 9 din 
comunicarea Comisiei stabilirea de 
obiective, denumirea concretă a unor 
indicatori și evaluarea obiectivelor nu au 
aceeași importanță ca în alte reflecții ale 
Comisiei, regăsindu-se doar în 
observațiile generale privind Strategia UE 
2020;

Or. de
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Amendamentul 77
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. solicită Comisie și statelor membre să 
se asigure că, în cadrul modificărilor 
tratatelor europene avute în vedere în 
prezent, printre obiectivele Băncii 
Centrale Europene, crearea de locuri de 
muncă are aceeași importanță ca lupta 
împotriva inflației;

Or. fr

Amendamentul 78
Michael Theurer

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că politica industrială a UE 
ar trebui să fie înrădăcinată într-o 
economie socială de piață; subliniază că 
obiectivul urmărit ar trebui să constea în 
reducerea costurilor tranzacțiilor și a 
poverii administrative pentru a stimula o 
industrie competitivă și durabilă în 
Europa;

Or. en

Amendamentul 79
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază faptul că nu poate exista o 
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dezvoltare în absența unui fundament 
industrial solid și puternic; recunoaște că 
dezvoltarea poate contribui la stimularea 
creării de locuri de muncă și la 
menținerea standardelor de trai ale 
cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 80
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. invită autoritățile publice să reducă 
sarcinile administrative, să evite 
duplicarea formalităților și să mărească 
transparența cu privire la termenelor de 
soluționare a procedurilor;

Or. es

Amendamentul 81
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că aceasta se poate realiza 
doar prin intermediul unei industrii 
orientată spre cunoaștere, cu o bază 
industrială solidă;

Or. de

Amendamentul 82
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 3 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că succesul unei noi politici 
industriale durabile poate fi realizat doar 
printr-o abordare integrată și 
transsectorială, care să aibă la bază 
inițiative și măsuri orizontale și sectoriale 
la nivel european, național și regional;

3. subliniază că succesul unei noi politici 
industriale durabile poate fi realizat doar 
printr-o abordare integrată și 
transsectorială, care să aibă la bază 
inițiative și măsuri orizontale și sectoriale 
la nivel european, național și regional și la 
care să contribuie o cooperare reciproc 
avantajoasă cu țările terțe;

Or. en

Amendamentul 83
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că succesul unei noi politici 
industriale durabile poate fi realizat doar 
printr-o abordare integrată și 
transsectorială, care să aibă la bază 
inițiative și măsuri orizontale și sectoriale 
la nivel european, național și regional;

3. subliniază că succesul unei noi politici 
industriale durabile poate fi realizat doar 
printr-o abordare integrată și 
transsectorială, care să aibă la bază o 
argumentare economică obiectivă și 
inițiative și măsuri orizontale și sectoriale 
la nivel european, național și regional;

Or. en

Amendamentul 84
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că succesul unei noi politici 
industriale durabile poate fi realizat doar 
printr-o abordare integrată și 
transsectorială, care să aibă la bază 
inițiative și măsuri orizontale și sectoriale 
la nivel european, național și regional;

3. subliniază că succesul unei noi politici 
industriale durabile poate fi realizat doar 
printr-o abordare integrată și 
transsectorială, care să aibă la bază 
inițiative și măsuri orizontale și sectoriale 
la nivel european, național, regional și 
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local;

Or. fr

Amendamentul 85
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că succesul unei noi politici 
industriale durabile poate fi realizat doar 
printr-o abordare integrată și 
transsectorială, care să aibă la bază 
inițiative și măsuri orizontale și sectoriale
la nivel european, național și regional;

3. subliniază că succesul unei noi politici 
industriale durabile poate fi realizat doar 
printr-o abordare integrată și 
transsectorială, care să aibă la bază 
inițiative și măsuri sectoriale și orizontale 
referitoare la teme comune care au un 
impact considerabil într-un anumit 
număr de sectoare la nivel european, 
național și regional;

Or. fr

Amendamentul 86
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. atrage atenția asupra importanței pe 
care o au anumite sectoare, cum ar fi 
energia și transporturile, asupra structurii 
costurilor industriei europene; consideră 
necesară continuarea îmbunătățirii 
acestor sectoare prin intermediul 
privatizărilor; are convingerea, în acest 
sens, că este necesar să se limiteze 
prezența de capital public în 
întreprinderile care funcționează pe pieți 
liberalizate și să se introducă măsuri 
pentru prestarea liberă de servicii în toate 
mijloacele de transport;
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Or. es

Amendamentul 87

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că trebuie instituite 
condițiile-cadru macroeconomice în care 
să poată prospera industria europeană, 
ținându-se seama de realitatea 
insuficienței și sărăcirii resurselor; în 
acest context trebuie să urmărească nu 
numai promovarea competitivității 
prezentului, ci și, mai presus de toate, 
asigurarea competitivității viitorului;

Or. en

Amendamentul 88
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că politica industrială 
europeană ar trebui să se bazeze, de 
asemenea, pe proiecte concrete care să 
aducă avantaje bine determinate 
întreprinderilor și cetățenilor noștri, cum 
ar fi GMES, Galileo sau ITER;

Or. fr
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Amendamentul 89
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că strategia industrială a 
UE ar trebui să identifice domeniile 
strategice în care să se investească și 
invită Comisia și statele membre să se 
asigure că aceste priorități se reflectă în 
viitoarea perspectivă, în bugetele anuale 
și în politicile UE;

Or. en

Amendamentul 90
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază faptul că este necesar ca 
diferitele măsuri propuse de Comisie să 
rămână accesibile pentru consumatori, 
mai ales într-un moment în care 
economia europeană încă se redresează 
după cea mai gravă criză din ultimele 
decenii;

Or. en

Amendamentul 91
Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază faptul că este necesar ca 
diferitele măsuri propuse de Comisie să 
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rămână accesibile pentru consumatori, 
mai ales într-un moment în care 
economia europeană încă se redresează 
după cea mai gravă criză economică din 
ultimele decenii;

Or. en

Amendamentul 92
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră important să se adopte o 
politică industrială integrată în temeiul 
căreia inițiativele europene din toate 
domeniile să fie complementare și să nu 
contravină obiectivului comun al 
dezvoltării;

Or. en

Amendamentul 93
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. invită Comisia să accelereze 
finalizarea pieței unice a UE, aceasta 
constituind condiția preliminară pentru o 
industrie competitivă și inovare;

Or. en

Amendamentul 94
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază faptul că o concurență 
loială, împreună cu existența unor piețe 
deschise, este crucială pentru apariția 
unor sectoare industriale noi și dinamice;

Or. en

Amendamentul 95

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. nutrește convingerea că nu numai 
sectorul public, ci și marea parte a 
sectorului privat, vor juca un rol 
important în investițiile în restructurarea 
și dezvoltarea sectoarelor industriale noi, 
asigurând atât crearea de locuri de 
muncă, cât și trecerea la o economie 
eficientă din punctul de vedere al 
resurselor și cu emisii scăzute de carbon; 
consideră esențială, prin urmare, 
implementarea cadrului corect pentru 
stimularea acestor investiții; 

Or. en

Amendamentul 96

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3c (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3c. consideră, în această privință, că 
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schimbările structurale ale sistemelor 
financiare și fiscale naționale și 
internaționale, inclusiv, de exemplu, 
transferul politicilor fiscale de la forța de 
muncă la resurse sau internalizarea 
costurilor externe, sunt esențiale pentru 
crearea cadrului economic în care să 
poată fi stimulate investițiile publice și 
private și în care o politică industrială 
durabilă să își poată atinge obiectivele;  

Or. en

Amendamentul 97
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua abordare integrată 
necesită o cooperare foarte bună în cadrul 
Comisiei și invită Comisia să înființeze în 
acest sens un grup operativ permanent 
pentru politica industrială;

4. subliniază că noua abordare integrată 
necesită o cooperare foarte bună în cadrul 
Comisiei și invită Comisia să înființeze în 
acest sens un grup operativ permanent 
pentru politica industrială; subliniază că 
noua abordare integrată necesită o 
cooperare extrem de eficientă în cadrul 
Comisiei și invită Comisia să înființeze în 
acest scop un grup operativ permanent 
pentru politica industrială; invită 
Comisia, de asemenea, să se concentreze 
mai mult asupra aspectelor legate de 
competitivitate în cadrul procesului de 
evaluare a impactului („analiza 
competitivității”) și să pună în aplicare 
această componentă esențială a 
reglementării inteligente în cel mai scurt 
timp posibil;

Or. en
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Amendamentul 98
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua abordare integrată 
necesită o cooperare foarte bună în cadrul 
Comisiei și invită Comisia să înființeze în 
acest sens un grup operativ permanent
pentru politica industrială;

4. subliniază că noua abordare integrată 
necesită o cooperare foarte bună în cadrul 
Comisiei și invită Comisia să înființeze în 
acest sens un grup operativ competitiv
permanent, care să includă atât politica 
industrială, cât și politica în domeniul 
inovării, care să evalueze toate inițiativele 
politice și să asigure competitivitatea 
industriei în toate inițiativele Comisiei: 
reglementarea inteligentă, evaluările de 
impact ex-ante și ex-post și etalonarea 
reprezintă practici care trebuie să fie 
dezvoltate în continuare și aplicate de 
toate direcțiile generale din cadrul 
Comisiei;

Or. en

Amendamentul 99
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Jens Rohde, Jürgen 
Creutzmann, Werner Langen, Eija-Riitta Korhola, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Aldo Patriciello, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Bendt Bendtsen, 
Jorgo Chatzimarkakis, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua abordare integrată 
necesită o cooperare foarte bună în cadrul 
Comisiei și invită Comisia să înființeze în 
acest sens un grup operativ permanent 
pentru politica industrială;

4. subliniază că noua abordare integrată 
necesită o cooperare foarte bună în cadrul 
Comisiei și invită Comisia să înființeze în 
acest sens un grup operativ permanent 
pentru politica industrială; invită Comisia, 
de asemenea, să se concentreze mai mult 
asupra aspectelor legate de competitivitate 
în cadrul procesului de evaluare a 
impactului („analiza competitivității”), 
precum și să realizeze o evaluare ex-post a 



PE452.697v01-00 48/92 AM\838749RO.doc

RO

impactului cumulat al actelor juridice și 
să pună în aplicare această componentă 
esențială a reglementării inteligente în cel 
mai scurt timp posibil;

Or. en

Amendamentul 100
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua abordare integrată 
necesită o cooperare foarte bună în cadrul 
Comisiei și invită Comisia să înființeze în 
acest sens un grup operativ permanent 
pentru politica industrială;

4. subliniază că noua abordare integrată 
necesită o cooperare foarte bună în cadrul 
Comisiei și invită Comisia să înființeze în 
acest sens un grup operativ permanent 
pentru politica industrială; invită Comisia, 
de asemenea, să se concentreze mai mult 
asupra aspectelor legate de competitivitate 
în cadrul procesului de evaluare a 
impactului („analiza competitivității”) și 
să pună în aplicare această componentă 
esențială a reglementării inteligente în cel 
mai scurt timp posibil;

Or. en

Amendamentul 101
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua abordare integrată 
necesită o cooperare foarte bună în cadrul 
Comisiei și invită Comisia să înființeze în 
acest sens un grup operativ permanent 
pentru politica industrială;

4. subliniază că noua abordare integrată 
necesită o cooperare foarte bună în cadrul 
Comisiei și invită Comisia să înființeze în 
acest sens un grup operativ permanent 
pentru politica industrială; invită Comisia, 
de asemenea, să se concentreze mai mult 
asupra aspectelor legate de competitivitate 
în cadrul procesului de evaluare a 
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impactului („analiza competitivității”) și 
să pună în aplicare această componentă 
esențială a reglementării inteligente;

Or. en

Amendamentul 102
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua abordare integrată 
necesită o cooperare foarte bună în cadrul 
Comisiei și invită Comisia să înființeze în 
acest sens un grup operativ permanent 
pentru politica industrială;

4. subliniază că noua abordare integrată 
necesită o cooperare foarte bună în cadrul 
Comisiei și invită Comisia să înființeze în 
acest sens un grup operativ permanent 
pentru politica industrială, care va avea ca 
misiune să analizeze starea industriei în 
Uniunea Europeană prin colectarea de 
date, să stabilească sectoarele aflate în 
plină dezvoltare și să propună, dacă este 
cazul, noi sectoare generatoare de 
creștere, pornind de la evoluția societății 
noastre;

Or. fr

Amendamentul 103

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua abordare integrată 
necesită o cooperare foarte bună în cadrul 
Comisiei și invită Comisia să înființeze în 
acest sens un grup operativ permanent 
pentru politica industrială;

4. subliniază că noua abordare integrată 
necesită o cooperare foarte bună în cadrul 
Comisiei și invită Comisia să înființeze în 
acest sens un grup operativ permanent 
pentru politica industrială; rolul acestui 
grup operativ este de a evalua cu 
regularitate progresele inițiativelor UE în 
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materie de politică industrială, de a 
promova consecvența dintre diferitele sale 
elemente și de a identifica alte probleme 
care trebuie abordate;

Or. en

Amendamentul 104
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua abordare integrată 
necesită o cooperare foarte bună în cadrul 
Comisiei și invită Comisia să înființeze în 
acest sens un grup operativ permanent 
pentru politica industrială;

4. subliniază că noua abordare integrată 
necesită o cooperare foarte bună în cadrul 
Comisiei și invită Comisia să înființeze în 
acest sens un grup operativ permanent 
pentru politica industrială, care să țină 
seama de diversitatea produselor 
industriale din statele membre și de 
natura contribuției aduse pentru 
dezvoltarea producției naționale, 
regionale și locale;

Or. pt

Amendamentul 105
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua abordare integrată 
necesită o cooperare foarte bună în cadrul 
Comisiei și invită Comisia să înființeze în 
acest sens un grup operativ permanent 
pentru politica industrială;

4. subliniază că noua abordare integrată 
necesită o cooperare foarte bună în cadrul 
Comisiei și invită Comisia să înființeze în 
acest sens un grup de lucru permanent 
„Politica industrială” cu sarcina de a 
supraveghea, avertiza și de a propune 
mijloace bugetare corespunzătoare;

Or. fr
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Amendamentul 106
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua abordare integrată 
necesită o cooperare foarte bună în cadrul 
Comisiei și invită Comisia să înființeze în 
acest sens un grup operativ permanent 
pentru politica industrială;

4. subliniază că noua abordare integrată 
necesită o cooperare foarte bună în cadrul 
Comisiei;

Or. en

Amendamentul 107
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua abordare integrată 
necesită o cooperare foarte bună în cadrul 
Comisiei și invită Comisia să înființeze în 
acest sens un grup operativ permanent 
pentru politica industrială;

4. subliniază că noua abordare integrată 
necesită o cooperare foarte bună în cadrul 
Comisiei și invită Comisia să procedeze la 
reorganizarea și restructurarea necesară 
pentru a asigura consecvența dintre 
politici;

Or. en

Amendamentul 108
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua abordare integrată 
necesită o cooperare foarte bună în cadrul 
Comisiei și invită Comisia să înființeze în 
acest sens un grup operativ permanent 
pentru politica industrială;

4. subliniază că noua abordare integrată 
necesită o cooperare foarte bună în cadrul 
Comisiei, precum și consecvența dintre 
diferitele politici ale Comisiei și invită 
Comisia să înființeze în acest sens un grup 
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operativ permanent pentru politica 
industrială;

Or. en

Amendamentul 109
Silvia-Adriana Țicău, Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua abordare integrată 
necesită o cooperare foarte bună în cadrul 
Comisiei și invită Comisia să înființeze în 
acest sens un grup operativ permanent 
pentru politica industrială;

4. subliniază că noua abordare integrată 
necesită o cooperare foarte bună în cadrul 
Comisiei, precum și consecvența dintre 
diferitele politici ale Comisiei și invită 
Comisia să înființeze în acest sens un grup 
operativ permanent pentru politica 
industrială;

Or. en

Amendamentul 110
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că Uniunea Europeană ar 
putea crea cea mai competitivă industrie 
din lume, printre altele prin:
· noi standarde de calitate și eficacitate;
· reducerea timpului de valorificare pe 
piață a produselor noi cu ajutorul 
instrumentelor, metodelor și proceselor 
avansate de TIC de analiză, proiectare, 
fabricare și întreținere;
· facilitarea dezvoltării IMM-urilor și a 
sectorului echipamentelor în lanțul de 
aprovizionare;
· depunerea unor eforturi mai susținute 
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pentru coordonarea sinergiilor dintre 
cercetările civile și cele militare;

Or. en

Amendamentul 111
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. sprijină inițiativa Comisiei menționată 
la punctul 3 din comunicarea sa de a 
analiza temeinic implicațiile legislației 
viitoare asupra politicii industriale și de a 
evalua aplicarea acestei legislații și 
subliniază că trebuie asigurată implicarea 
partenerilor sociali și un grad cât mai 
înalt de transparență;

Or. de

Amendamentul 112
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. solicită Comisiei Europene să 
integreze dimensiunea „Competitivitatea 
întreprinderilor” în toate studiile de 
impact pe care le realizează, în special 
înainte de a prezenta orice propunere de 
regulament sau directivă;

Or. fr
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Amendamentul 113
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că o nouă politică industrială 
durabilă poate fi eficientă doar dacă este 
foarte bine armonizată cu politica statelor 
membre și invită, prin urmare, Comisia să 
ia în 2011 inițiativele posibile conform 
Tratatului de la Lisabona [articolul 173 
alineatul (2)], sub formă de linii directoare, 
indicatori, posibilități de supraveghere și 
proceduri de evaluare;

5. subliniază că o nouă politică industrială 
durabilă a Uniunii Europene poate fi 
eficientă doar dacă este foarte bine 
armonizată cu politica industrială a 
statelor membre și invită, prin urmare, 
Comisia să ia în 2011 inițiativele posibile 
conform Tratatului de la Lisabona 
[articolul 173 alineatul (2)], sub formă de 
linii directoare, indicatori, propuneri 
pentru respectarea principiului 
concurenței loiale în cadrul pieței interne;

Or. pl

Amendamentul 114
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că o nouă politică industrială 
durabilă poate fi eficientă doar dacă este 
foarte bine armonizată cu politica statelor 
membre și invită, prin urmare, Comisia să 
ia în 2011 inițiativele posibile conform 
Tratatului de la Lisabona [articolul 173 
alineatul (2)], sub formă de linii directoare, 
indicatori, posibilități de supraveghere și
proceduri de evaluare;

5. subliniază că o nouă politică industrială 
durabilă poate fi eficientă doar dacă este 
foarte bine armonizată cu politica statelor 
membre și invită, prin urmare, Comisia să 
ia în 2011 inițiativele posibile conform 
Tratatului de la Lisabona [articolul 173 
alineatul (2)], sub formă de linii directoare, 
indicatori, posibilități de supraveghere,
proceduri de evaluare și diseminarea celor 
mai bune tehnologii și practici 
disponibile;

Or. en
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Amendamentul 115
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că o nouă politică industrială 
durabilă poate fi eficientă doar dacă este 
foarte bine armonizată cu politica statelor 
membre și invită, prin urmare, Comisia să 
ia în 2011 inițiativele posibile conform 
Tratatului de la Lisabona [articolul 173 
alineatul (2)], sub formă de linii directoare, 
indicatori, posibilități de supraveghere și 
proceduri de evaluare;

5. subliniază că o nouă politică industrială 
durabilă poate fi eficientă doar dacă este 
foarte bine armonizată cu politica statelor 
membre și invită, prin urmare, Comisia să 
ia în 2011 inițiativele posibile conform 
Tratatului de la Lisabona [articolul 173 
alineatul (2)], sub formă de linii directoare, 
indicatori, posibilități de supraveghere și 
de evaluare a politicilor industriale ale 
statelor membre;

Or. fr

Amendamentul 116
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că o nouă politică industrială 
durabilă poate fi eficientă doar dacă este 
foarte bine armonizată cu politica statelor 
membre și invită, prin urmare, Comisia să 
ia în 2011 inițiativele posibile conform 
Tratatului de la Lisabona [articolul 173 
alineatul (2)], sub formă de linii directoare, 
indicatori, posibilități de supraveghere și 
proceduri de evaluare;

5. subliniază că o nouă politică industrială 
durabilă poate fi eficientă doar dacă este 
foarte bine armonizată cu politica statelor 
membre și invită, prin urmare, Comisia să 
ia în 2011 inițiativele posibile conform 
Tratatului de la Lisabona [articolul 173 
alineatul (2)], sub formă de linii directoare, 
indicatori, schimbul de cele mai bune 
practici, posibilități de supraveghere și 
proceduri de evaluare;

Or. es
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Amendamentul 117
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită Comisia să evalueze, împreună 
cu Parlamentul European și Consiliul, un 
nou cadru care să permită și să încurajeze 
întreprinderilor din diferite state membre 
să colaboreze într-un mod mai eficient 
pentru stabilirea și îndeplinirea 
priorităților lor industriale; consideră că 
acesta va întări competitivitatea 
produselor fabricate în Europa și va 
îmbunătăți răspunsurile la condițiile 
aflate în continuă schimbare ale pieței 
mondiale;

Or. en

Amendamentul 118
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. are convingerea că succesul unei noi 
politici industriale durabile depinde de 
implicarea tuturor părților interesate, în 
special a partenerilor sociali; invită 
Comisia să includă un principiu de 
parteneriat clar în toate domeniile și cu 
privire la toate măsurile, între care să se 
numere și o anticipare și o evaluare 
comune și constante cu privire la evoluțiile 
probabile și, prin urmare, o evaluare a 
strategiilor/măsurilor/programelor;

6. are convingerea că succesul unei noi 
politici industriale durabile depinde de 
implicarea tuturor părților interesate, în 
special a partenerilor sociali și a 
colectivităților teritoriale, în cadrul 
Comitetului Regiunilor; invită Comisia să 
includă un principiu de parteneriat clar în 
toate domeniile și cu privire la toate 
măsurile, între care să se numere și o 
anticipare și o evaluare comune și 
constante cu privire la evoluțiile probabile 
și, prin urmare, o evaluare a 
strategiilor/măsurilor/programelor;

Or. fr
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Amendamentul 119

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. are convingerea că succesul unei noi 
politici industriale durabile depinde de 
implicarea tuturor părților interesate, în 
special a partenerilor sociali; invită 
Comisia să includă un principiu de 
parteneriat clar în toate domeniile și cu 
privire la toate măsurile, între care să se 
numere și o anticipare și o evaluare 
comune și constante cu privire la evoluțiile 
probabile și, prin urmare, o evaluare a 
strategiilor/măsurilor/programelor;

6. are convingerea că succesul unei noi 
politici industriale durabile depinde de 
implicarea tuturor părților interesate, în 
special a partenerilor sociali, a 
reprezentanților IMM-urilor și a societății 
civile; invită Comisia să includă un 
principiu de parteneriat clar în toate 
domeniile și cu privire la toate măsurile, 
între care să se numere și o anticipare și o 
evaluare comune și constante cu privire la 
evoluțiile probabile și, prin urmare, o 
evaluare a 
strategiilor/măsurilor/programelor;

Or. en

Amendamentul 120
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. are convingerea că succesul unei noi 
politici industriale durabile depinde de 
implicarea tuturor părților interesate, în 
special a partenerilor sociali; invită 
Comisia să includă un principiu de 
parteneriat clar în toate domeniile și cu 
privire la toate măsurile, între care să se 
numere și o anticipare și o evaluare 
comune și constante cu privire la evoluțiile 
probabile și, prin urmare, o evaluare a 
strategiilor/măsurilor/programelor;

6. are convingerea că succesul unei noi 
politici industriale durabile depinde de 
implicarea tuturor părților interesate; invită 
Comisia să includă un principiu de 
parteneriat clar în toate domeniile și cu 
privire la toate măsurile, între care să se 
numere și o anticipare și o evaluare 
comune și constante cu privire la evoluțiile 
probabile și, prin urmare, o evaluare a 
strategiilor/măsurilor/programelor;

Or. en
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Amendamentul 121
Silvia-Adriana Țicău, Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. are convingerea că succesul unei noi 
politici industriale durabile depinde de 
implicarea tuturor părților interesate, în 
special a partenerilor sociali; invită 
Comisia să includă un principiu de 
parteneriat clar în toate domeniile și cu 
privire la toate măsurile, între care să se 
numere și o anticipare și o evaluare 
comune și constante cu privire la evoluțiile 
probabile și, prin urmare, o evaluare a 
strategiilor/măsurilor/programelor;

6. are convingerea că succesul unei noi 
politici industriale durabile depinde de 
implicarea tuturor părților interesate, 
inclusiv a partenerilor sociali; invită 
Comisia să includă un principiu de 
parteneriat clar în toate domeniile și cu 
privire la toate măsurile, între care să se 
numere și o anticipare și o evaluare 
comune și constante cu privire la evoluțiile 
probabile și, prin urmare, o evaluare a 
strategiilor/măsurilor/programelor;

Or. en

Amendamentul 122
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. are convingerea că succesul unei noi 
politici industriale durabile depinde de 
implicarea tuturor părților interesate, în 
special a partenerilor sociali; invită 
Comisia să includă un principiu de 
parteneriat clar în toate domeniile și cu 
privire la toate măsurile, între care să se 
numere și o anticipare și o evaluare 
comune și constante cu privire la evoluțiile 
probabile și, prin urmare, o evaluare a 
strategiilor/măsurilor/programelor;

6. are convingerea că succesul unei noi 
politici industriale durabile depinde de 
implicarea tuturor părților interesate, 
inclusiv a partenerilor sociali; invită 
Comisia să includă un principiu de 
parteneriat clar în toate domeniile și cu 
privire la toate măsurile, între care să se 
numere și o anticipare și o evaluare 
comune și constante cu privire la evoluțiile 
probabile și, prin urmare, o evaluare a 
strategiilor/măsurilor/programelor;

Or. en
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Amendamentul 123
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că actuala politică 
industrială dusă în cadrul Uniunii 
Europene este influențată în mare măsură 
de nevoile (profiturile) multinaționalelor 
și nu de interesele Uniunii;

Or. pl

Amendamentul 124
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 6b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. constată că politica industrială 
depinde în mare măsură de protejarea 
industriei Uniunii împotriva concurenței 
neloiale din țările terțe;

Or. pl

Amendamentul 125
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită Comisia să elaboreze rapid un 
calendar concret pentru monitorizarea 
punerii în aplicare și să prezinte un raport 
intermediar anual;

7. invită Comisia să elaboreze rapid un 
calendar concret pentru monitorizarea 
punerii în aplicare a acestei strategii și să 
prezinte un raport intermediar anual;
consideră, de asemenea, că eficacitatea 
acestor orientări și inițiative ar trebui 
reevaluată în fiecare an de Comisie, 
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pentru a stabilirea problemelor survenite 
în aplicarea lor și pentru definirea 
obiectivelor suplimentare care să asigure 
o politică industrială europeană 
întotdeauna inovatoare;

Or. fr

Amendamentul 126
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Finanțarea
7a. solicită o finanțare ambițioasă a 
politicii industriale și a infrastructurilor -
mai ales a infrastructurilor de cercetare, 
energetice, de telecomunicații și de 
transport (RTE) - adică ansamblul 
„bunurilor publice” care formează mediul 
antreprenorial. Consideră indispensabilă, 
în acest scop, lansarea de obligații 
europene - Eurobonds sau Project bonds -
pentru a permite Uniunii să finanțeze 
inovația, infrastructurile și 
reindustrializarea;

Or. fr

Amendamentul 127
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. reamintește că internaționalizarea 
reprezintă un factor-cheie al 
competitivității întreprinderilor și solicită, 
prin urmare, Comisiei să își intensifice 
eforturile de utilizare cât mai eficientă a 
cunoștințelor acumulate în ceea ce 
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privește rețelele de sprijin în favoarea 
întreprinderilor aflate în procesul de 
internaționalizare;

Or. es

Amendamentul 128
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. încurajează necesitatea stimulării 
unui mediu favorabil în care 
întreprinderile să pună în aplicare 
principiile reglementării inteligente și 
solicită să se acordă o mai mare 
importanță analizei competitivității prin 
examinarea impactului inițiativelor 
legislative europene;

Or. en

Amendamentul 129
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază importanța hotărâtoare pe 
care o are liberul schimb în dezvoltarea 
industriei europene;

Or. sv

Amendamentul 130
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 7b (nou) 



PE452.697v01-00 62/92 AM\838749RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. subliniază că structurile și 
infrastructurile paneuropene care 
urmăresc reunirea surselor și a resurselor 
ar putea lansa un model industrial 
paneuropean, capabil să concureze pe 
piața mondială;

Or. en

Amendamentul 131
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 8 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că inovațiile reprezintă 
principala forță motrice a politicii 
industriale și că toate inițiativele care 
sprijină inovările:.

8. subliniază că inovațiile reprezintă 
principala forță motrice a politicii 
industriale și al creșterii economice și că 
toate inițiativele care sprijină inovările:

Or. fr

Amendamentul 132
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 8 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ar trebui să se bazeze pe o definiție 
cuprinzătoare a inovării care să cuprindă, 
printre altele, produse, servicii, procese, 
organizarea, calitatea și gestionarea;

ar trebui să se bazeze pe o definiție 
cuprinzătoare a inovării care să cuprindă, 
printre altele, produse, servicii, procese, 
organizarea, calitatea, gestionarea 
transmiterea și protecția;

Or. fr
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Amendamentul 133
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 8 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

· ar trebui să se bazeze pe o definiție 
cuprinzătoare a inovării care să cuprindă, 
printre altele, produse, servicii, procese, 
organizarea, calitatea și gestionarea;

· trebuie  să se bazeze pe o definiție 
cuprinzătoare a inovării care să cuprindă, 
printre altele, produse și sisteme 
producătoare, servicii, procese, 
organizarea, calitatea și gestionarea;

Or. en

Amendamentul 134
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 8 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ar trebui să se bazeze pe o definiție 
cuprinzătoare a inovării care să cuprindă, 
printre altele, produse, servicii, procese, 
organizarea, calitatea și gestionarea;

ar trebui să se bazeze pe o definiție 
cuprinzătoare a inovării care să cuprindă, 
printre altele, produse, servicii, formarea, 
procese, organizarea, calitatea și 
gestionarea;

Or. fr

Amendamentul 135
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 8 – liniuța 1a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

• ar trebui să țină seama de politicile 
aplicate în țările terțe și să adapteze 
anumite politici interne europene, ca cele 
de încadrare a ajutoarelor de stat pentru 
cercetare, dezvoltare și inovare;
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Or. fr

Amendamentul 136
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 8 – liniuța 1a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

· trebuie să fie orientate către piață;

Or. en

Amendamentul 137
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 8 – liniuța 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

trebuie să cuprindă întreg lanțul de procese 
și valoarea adăugată și

trebuie, în special, să cuprindă întreg lanțul 
de procese și valoarea adăugată, prin 
ajutoarele pentru inovare, până la fazele 
care precedă comercializarea 
produsului;și

Or. fr

Amendamentul 138

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8 – liniuța 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

· trebuie să cuprindă întreg lanțul de 
procese și de valori și

· trebuie să cuprindă proiectarea, producția 
și compoziția produselor și a serviciilor, 
precum și întreg lanțul de procese și de 
valori și
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Or. en

Amendamentul 139
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 8 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

· trebuie să reflecte nu numai produsul, ci 
și cererea și utilizarea, în vederea unei 
dezvoltări integrate și a unei producții 
specifice pentru a crea avantaje tangibile 
pentru consumatori, întreprinderi și 
întreaga societate;

· trebuie să fie neutre din punct de vedere 
tehnologic;

Or. en

Amendamentul 140
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Jorgo Chatzimarkakis, 
Jens Rohde, Werner Langen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Aldo Patriciello, 
Jürgen Creutzmann, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Jolanta Emilia 
Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 8 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

· trebuie să reflecte nu numai produsul, ci 
și cererea și utilizarea, în vederea unei 
dezvoltări integrate și a unei producții 
specifice pentru a crea avantaje tangibile 
pentru consumatori, întreprinderi și 
întreaga societate;

· trebuie să fie neutre din punct de vedere 
tehnologic;

Or. en

Amendamentul 141

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 8 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

· trebuie să reflecte nu numai produsul, ci 
și cererea și utilizarea, în vederea unei 
dezvoltări integrate și a unei producții 
specifice pentru a crea avantaje tangibile 
pentru consumatori, întreprinderi și 
întreaga societate;

· trebuie să reflecte nu numai produsul, ci 
și cererea și utilizarea și serviciile asociate, 
în vederea unei dezvoltări integrate și a 
unei producții specifice mai durabile, care 
să genereze avantaje tangibile pentru 
consumatori, întreprinderi și întreaga 
societate;

Or. en

Amendamentul 142
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 8 – liniuța 3a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

· trebuie să aibă ca obiectiv furnizarea 
mediului favorabil pentru ca 
întreprinderile să investească în cercetare 
și dezvoltare prin sisteme de finanțare 
eficiente și o mai bună cooperare între 
actori în cadrul diferitelor sectoare 
industriale, precum și între acestea și cu 
lanțurile de valoare, institutele de 
cercetare și universități;

Or. en

Amendamentul 143
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 8 – liniuța 3a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

• trebuie să se concentreze asupra rolului 
pe care îl are producția în faza de 
inovare; dacă întreaga producție 
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industrială este transferată în alte părți 
ale lumii, cunoștințele legate de producție 
nu își vor mai avea baza în Europa și vor 
fi, de asemenea, transferate, deoarece 
ideile produse teoretic nu vor putea fi 
testate imediat în practică;

Or. da

Amendamentul 144

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8 – liniuța 3a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

· trebuie să includă o combinație 
inteligentă de măsuri atât pentru cerere, 
cât și pentru ofertă, care poate diferi de la 
sector la sector, inclusiv, de exemplu, 
stimulente normative, standarde, 
etichetare, achiziții publice, reducerea 
TVA-ului, stimulente fiscale;

Or. en

Amendamentul 145

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8 – liniuța 3b (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

· trebuie să permită inovarea deschisă - și 
în unele domenii de politică să aibă în 
vedere chiar solicitarea inovării deschise -
care a devenit una din principalele forțe 
motrice pentru noul mod de gândire și 
noile evoluții;
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Or. en

Amendamentul 146

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8 – liniuța 3c (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

· trebuie să promoveze creativitatea și 
inovarea bazată pe inițiativa angajaților 
în cadrul organizațiilor publice și private;

Or. en

Amendamentul 147
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază necesitatea de a diferenția 
mai clar cercetarea și inovarea, ca 
activități care, deși strâns legate, au 
obiective, mijloace, instrumente de 
intervenție și metode de lucru diferite: 
cercetarea, realizată de întreprinderi în 
interesul propriei lor dezvoltări, ar trebui 
să creeze noi cunoștințe și ar trebui să fie, 
prin natura sa, exploratoare, autonomă și 
riscantă; în schimb, inovarea are ca 
obiectiv crearea de noi produse, de noi 
servicii și procese care au un impact 
direct asupra pieței, societății și a vieții 
întreprinderilor ca atare;

Or. it

Amendamentul 148
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Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. consideră că în special stabilirea de 
etaloane și standarde s-a dovedit a fi o 
puternică forță motrice pentru 
promovarea inovării și a competitivității 
în diferite sectoare industriale;  solicită o 
consolidare a sistemului european de 
standardizare prin intermediul unor 
măsuri care promovează simplificarea, 
transparența, reducerea costurilor și 
implicarea părților interesate;

Or. en

Amendamentul 149
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază necesitatea unei mai bune 
coordonări între statele membre și a unei 
mai bune colaborări între întreprinderi, 
prin intermediul grupurilor de 
întreprinderi, rețelelor, clusterelor și 
centrelor de excelență;

Or. fr

Amendamentul 150
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază faptul că competitivitatea 
UE depinde într-o foarte măsură de 
capacitatea de inovare, de structurile de 
cercetare și dezvoltare și de legătura 
dintre inovare și procesul de fabricare;

Or. en

Amendamentul 151

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. solicită Comisiei să prezinte o strategie 
pentru promovarea sistemelor de servicii 
pentru produse (SPP), întrucât acestea ar 
aduce importante avantaje pentru 
întreprinderi, pentru balanța comercială 
și pentru mediu;

Or. en

Amendamentul 152
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită majorarea semnificativă a 
cheltuielilor în domeniul cercetării pentru 
următoarea perioadă de finanțare ulterioară 
anului 2013 (PC 8) (obiectivul UE pentru 
finanțare publică:1% din PIB);  observă 
că, în afară de o cercetare foarte puternic 
axată pe procese și de inovare, este 
necesară cercetarea în materie de 

9. solicită majorarea semnificativă a 
cheltuielilor în domeniul cercetării pentru 
următoarea perioadă de finanțare ulterioară 
anului 2013 (PC 8) (obiectivul UE  3% din 
PIB pentru cercetare și dezvoltare, 1% din 
PIB pentru finanțare publică), pentru ca 
industria europeană să rămână lider în 
domeniul tehnologiilor și competitivă pe 
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tehnologii de bază transsectoriale; în afară 
de aceasta, trebuie realizată o simplificare a 
procedurilor;

plan mondial, investițiile private devenind 
în acest fel efective; observă că, în afară de 
o cercetare foarte puternic axată pe procese 
și de inovare, este necesară cercetarea în 
materie de tehnologii de bază 
transsectoriale; cum ar fi domeniile ICT, 
mobilității, energiei, bio- și 
nanotehnologiilor; în afară de aceasta, 
trebuie realizată o simplificare a 
procedurilor;

Or. de

Amendamentul 153
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită majorarea semnificativă a 
cheltuielilor în domeniul cercetării pentru 
următoarea perioadă de finanțare ulterioară 
anului 2013 (PC 8) (obiectivul UE pentru 
finanțare publică: 1% of GDP); observă că, 
în afară de o cercetare foarte puternic axată 
pe procese și de inovare, este necesară 
cercetarea în materie de tehnologii de bază 
transsectoriale; în afară de aceasta, trebuie 
realizată o simplificare a procedurilor;

9. solicită majorarea semnificativă a 
cheltuielilor în domeniul cercetării pentru 
următoarea perioadă de finanțare ulterioară 
anului 2013 (PC 8) (obiectivul UE pentru 
finanțare publică: 1% of GDP); observă că, 
în afară de un accent puternic pe 
cercetarea în domeniile proceselor 
inovatoare, managementului, organizării 
și implicării angajaților în inovare, este 
necesară cercetarea în materie de 
tehnologii de bază transsectoriale; în afară 
de aceasta, trebuie realizată o simplificare a 
procedurilor;

Or. da

Amendamentul 154
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită majorarea semnificativă a 9. solicită mai ales majorarea semnificativă 



PE452.697v01-00 72/92 AM\838749RO.doc

RO

cheltuielilor în domeniul cercetării pentru 
următoarea perioadă de finanțare ulterioară 
anului 2013 (PC 8) (obiectivul UE pentru 
finanțare publică:  1 (% din PIB); observă 
că, în afară de o cercetare foarte puternic 
axată pe procese și de inovare, este 
necesară cercetarea în materie de 
tehnologii de bază transsectoriale; în afară 
de aceasta, trebuie realizată o simplificare a 
procedurilor;

a cheltuielilor în domeniul cercetării pentru 
următoarea perioadă de finanțare ulterioară 
anului 2013 (PC 8) (obiectivul UE pentru 
finanțare publică:  1 (% din PIB); observă 
că, în afară de o cercetare foarte puternic 
axată pe procese și de inovare, este
necesară cercetarea în materie de 
tehnologii de bază generice; în afară de 
aceasta, trebuie realizată o simplificare a 
procedurilor; insistă, de asemenea, asupra 
necesității de simplificare a procedurilor de 
aplicare a programelor-cadru de 
cercetare;

Or. fr

Amendamentul 155
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită majorarea semnificativă a 
cheltuielilor în domeniul cercetării pentru 
următoarea perioadă de finanțare ulterioară 
anului 2013 (PC 8) (obiectivul UE pentru 
finanțare publică: 1% din PIB); observă că, 
în afară de o cercetare foarte puternic axată 
pe procese și de inovare, este necesară 
cercetarea în materie de tehnologii de bază 
transsectoriale; în afară de aceasta, trebuie 
realizată o simplificare a procedurilor;

9. solicită majorarea semnificativă a 
cheltuielilor în domeniul cercetării pentru 
următoarea perioadă de finanțare ulterioară 
anului 2013 (PC 8) (obiectivul UE pentru 
finanțare publică: 1% din PIB); observă că, 
în afară de o cercetare foarte puternic axată 
pe procese și de inovare, este necesară 
cercetarea în materie de tehnologii de bază 
transsectoriale; în afară de aceasta, trebuie 
realizată o simplificare a procedurilor, mai 
ales a procesului de depunere și 
prelucrare a cererilor, pentru a reduce 
problemele de absorbție;

Or. en

Amendamentul 156
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 9 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită majorarea semnificativă a 
cheltuielilor în domeniul cercetării pentru 
următoarea perioadă de finanțare ulterioară 
anului 2013 (PC 8) (obiectivul UE pentru 
finanțare publică: 1% din PIB); observă 
că, în afară de o cercetare foarte puternic 
axată pe procese și de inovare, este 
necesară cercetarea în materie de 
tehnologii de bază transsectoriale; în afară 
de aceasta, trebuie realizată o simplificare a 
procedurilor;

9. solicită majorarea semnificativă față de 
actualul procent de 6% din resursele 
bugetare ale UE a cheltuielilor în 
domeniul cercetării pentru următoarea 
perioadă de finanțare ulterioară anului 
2013 (PC 8) observă că, în afară de o 
cercetare foarte puternic axată pe procese 
și de inovare, este necesară cercetarea în 
materie de tehnologii de bază 
transsectoriale; în afară de aceasta, trebuie 
realizată o simplificare a procedurilor;

Or. en

Amendamentul 157
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită majorarea semnificativă a 
cheltuielilor în domeniul cercetării pentru 
următoarea perioadă de finanțare ulterioară 
anului 2013 (PC 8) (obiectivul UE pentru 
finanțare publică: 1 (% din PIB) observă 
că, în afară de o cercetare foarte puternic 
axată pe procese și de inovare, este 
necesară cercetarea în materie de 
tehnologii de bază transsectoriale; în afară 
de aceasta, trebuie realizată o simplificare a 
procedurilor;

9. solicită majorarea semnificativă a 
cheltuielilor în domeniul cercetării pentru 
următoarea perioadă de finanțare ulterioară 
anului 2013 (PC 8) (obiectivul UE pentru 
finanțare publică:  1 (% din PIB); observă 
că, în afară de o cercetare foarte puternic 
axată pe procese și de inovare, este 
necesară cercetarea în materie de 
tehnologii de bază transsectoriale; în afară 
de aceasta, trebuie realizată o simplificare a 
procedurilor atât cele administrative, cât și 
cele privind accesul la finanțare;

Or. fr

Amendamentul 158
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. constată că o creștere semnificativă a 
investițiilor în cercetare și dezvoltare, atât 
private, cât și publice, este esențială 
pentru ca industria UE să rămână lider 
tehnologic și să își mențină 
competitivitatea  la nivel mondial în 
domenii precum energia regenerabilă și 
eficiența energetică; ia act de faptul că, 
pentru a sprijini investițiile private în 
cercetare și dezvoltare sunt necesare piețe 
funcționale pentru produse inovatoare, 
precum și un mediu stabil de investiții; 
consideră că este necesară creșterea 
finanțării publice a cercetării și 
dezvoltării pentru a mobiliza investițiile 
private și a încuraja colaborarea; 
consideră că simplificarea procedurilor de 
finanțare publică, mai ales în programele-
cadru ale UE, constituie o condiție 
esențială pentru o participare sporită a 
industriei;

Or. en

Amendamentul 159
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. constată că o creștere semnificativă a 
investițiilor în cercetare și dezvoltare, atât 
private, cât și publice, este esențială 
pentru ca industria UE să rămână lider 
tehnologic și să își mențină 
competitivitatea  la nivel mondial în 
domenii precum energia regenerabilă și 
eficiența energetică; ia act de faptul că, 
pentru a sprijini investițiile private în 
cercetare și dezvoltare sunt necesare piețe 
funcționale pentru produse inovatoare, 
precum și un mediu stabil de investiții; 
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consideră că este necesară creșterea 
finanțării publice a cercetării și 
dezvoltării pentru a mobiliza investițiile 
private și a încuraja colaborarea și că 
simplificarea procedurilor de finanțare 
publică, mai ales în programele-cadru ale 
UE, constituie o condiție esențială pentru 
o participare sporită a industriei;

Or. en

Amendamentul 160
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. constată că o creștere semnificativă a 
investițiilor în cercetare și dezvoltare, atât 
private, cât și publice, este esențială 
pentru ca industria UE să rămână lider 
tehnologic și să își mențină 
competitivitatea  la nivel mondial în 
domenii precum energia regenerabilă și 
eficiența energetică; ia act de faptul că, 
pentru a sprijini investițiile private în 
cercetare și dezvoltare sunt necesare piețe 
funcționale pentru produse inovatoare, 
precum și un mediu stabil de investiții; 
consideră că este necesară creșterea 
finanțării publice a cercetării și 
dezvoltării pentru a mobiliza investițiile 
private și a încuraja colaborarea și că 
simplificarea procedurilor de finanțare 
publică, mai ales în programele-cadru ale 
UE, constituie o condiție esențială pentru 
o participare sporită a industriei;

Or. en
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Amendamentul 161
Silvia-Adriana Țicău, Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. constată că o creștere semnificativă a 
investițiilor în cercetare și dezvoltare, atât 
private, cât și publice, este esențială 
pentru ca industria UE să rămână lider 
tehnologic și să își mențină 
competitivitatea  la nivel mondial în 
domenii precum energia regenerabilă și 
eficiența energetică; ia act de faptul că, 
pentru a sprijini investițiile private în 
cercetare și dezvoltare sunt necesare piețe 
funcționale pentru produse inovatoare, 
precum și un mediu stabil de investiții; 
consideră că este necesară creșterea 
finanțării publice a cercetării și 
dezvoltării pentru a mobiliza investițiile 
private și a încuraja colaborarea și că 
simplificarea procedurilor de finanțare 
publică, mai ales în programele-cadru ale 
UE, constituie o condiție esențială pentru 
o participare sporită a industriei;

Or. en

Amendamentul 162
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. consideră că inițiativele tehnologice 
comune (precum CleanSky) sunt 
instrumente foarte utile de mobilizare de 
fonduri, atât din partea statelor Uniunii, 
cât și a sectorului privat, în jurul unor 
proiecte de inovare cu un puternic efect 
multiplicator; solicită ca finanțarea 
proiectelor existente să fie asigurată 
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pentru a putea fi îndeplinite și consideră 
că este indispensabilă dezvoltarea unor 
noi proiecte în cadrul unor filiere 
promițătoare (biotehnologiile 
nanotehnologiile, industria spațială, 
energiile regenerabile, transporturile 
viitorului, noile materiale etc.);

Or. fr

Amendamentul 163
Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. recunoaște, cu toate acestea, că pentru 
ca Europa să atingă nivelurile de investiții 
necesare pentru ca inovarea să devină 
forța motrice a creșterii economice, este 
necesar ca sectorul privat să își crească 
finanțarea în domeniul cercetării și 
dezvoltării; solicită, prin urmare, Comisiei 
să examineze obstacolele care împiedică 
întreprinderile europene să investească la 
niveluri echivalente cu investițiile 
realizate de întreprinderile omoloage 
internaționale, ca de exemplu cele din 
SUA, și să ia măsurile necesare, atât 
legislative, cât și nelegislative; 

Or. en

Amendamentul 164
Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază necesitatea reducerii 
birocrației în programele de finanțare în 
domeniul cercetării și dezvoltării la 
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nivelul UE, la nivel național și la nivel 
regional, pentru a asigura accesul 
echitabil și rapid la finanțare și, astfel, 
pentru a accelera inovarea;

Or. en

Amendamentul 165
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită utilizarea și consolidarea 
consecventă a competențelor științifice și 
tehnologice existente în statele membre, 
în special în domeniul tehnologiilor 
generice esențiale;

Or. de

Amendamentul 166
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 9b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. salută instituirea unui grup de experți 
de nivel înalt în vederea elaborării unei 
strategii comune pe termen lung și a unui 
plan de acțiune privind tehnologiile 
generice esențiale pentru realizarea 
deplină a potențialului acestora;

Or. de

Amendamentul 167

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că succesul mecanismului de 
finanțare cu partajarea riscului (MFPR) 
reprezintă o formă importantă de finanțare 
a cercetării pentru IMM-uri prin BEI și 
încurajează puternic Comisia să pună la 
dispoziția MFPR mult mai multe fonduri;

10. subliniază că succesul mecanismului de 
finanțare cu partajarea riscului (MFPR) 
reprezintă o formă importantă de finanțare 
a cercetării, dezvoltării și inovării pentru 
IMM-uri prin BEI și încurajează puternic 
Comisia să pună la dispoziția MFPR mult 
mai multe fonduri; consideră că ar trebui 
promovate mai mult investițiile private 
directe și mecanismele de finanțare 
inovatoare, mai ale pentru întreprinderile 
mai mici și pentru întreprinderile noi;

Or. en

Amendamentul 168
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că succesul mecanismului de 
finanțare cu partajarea riscului (MFPR) 
reprezintă o formă importantă de finanțare 
a cercetării pentru IMM-uri prin BEI și 
încurajează puternic Comisia să pună la 
dispoziția MFPR mult mai multe fonduri;

10. subliniază că succesul mecanismului de 
finanțare cu partajarea riscului (MFPR) 
reprezintă o formă importantă de finanțare 
a cercetării pentru IMM-uri prin BEI și 
încurajează puternic Comisia să pună la 
dispoziția MFPR mult mai multe fonduri;
subliniază, de asemenea, că este 
important ca programele de inovare să 
devină mai accesibile pentru IMM-uri 
prin reducerea poverii birocratice;

Or. en

Amendamentul 169
Michael Theurer

Propunere de rezoluție
Punctul 10 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că succesul mecanismului de 
finanțare cu partajarea riscului (MFPR) 
reprezintă o formă importantă de finanțare 
a cercetării pentru IMM-uri prin BEI și 
încurajează puternic Comisia să pună la 
dispoziția MFPR mult mai multe fonduri;

10. subliniază că succesul mecanismului de 
finanțare cu partajarea riscului (MFPR) 
reprezintă o formă importantă de finanțare 
a cercetării pentru IMM-uri prin BEI și 
încurajează puternic Comisia să pună la 
dispoziția MFPR mult mai multe fonduri;
subliniază, de asemenea, că este 
important ca programele de inovare să 
devină mai accesibile pentru IMM-uri 
prin reducerea poverii birocratice;

Or. en

Amendamentul 170
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că succesul mecanismului de 
finanțare cu partajarea riscului (MFPR) 
reprezintă o formă importantă de finanțare 
a cercetării pentru IMM-uri prin BEI și 
încurajează  puternic Comisia să pună la 
dispoziția MFPR mult mai multe fonduri;

10. subliniază că succesul mecanismului de 
finanțare cu partajarea riscului (MFPR) 
reprezintă o formă importantă de finanțare 
a cercetării pentru IMM-uri prin BEI și 
încurajează  puternic Comisia să pună la 
dispoziția MFPR mult mai multe fonduri, 
pentru a promova în continuare proiecte 
inovative cu risc înalt sau la care 
participă IMM-uri din domeniul în cauză; 

Or. de

Amendamentul 171
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită examinarea aplicării de noi 
mecanisme alternative care să permită 
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compensarea lipsei de finanțare a 
întreprinderilor europene și în special a 
IMM-urilor. Aceste mecanisme ar trebui:
să se bazeze pe o repartizare a riscurilor 
între investitorii privați și cei publici, prin 
parteneriate de tip public-privat;
să asigure un nivel de pârghie optim al 
investițiilor publice care să genereze 
importante investiții private;
să țină seama de nevoile specifice ale 
IMM-urilor inovatoare cărora le lipsesc 
fondurile proprii și activele care să le 
permită finanțare prin îndatorare;
să favorizeze comercializarea rezultatelor 
cercetării europene a pieții și să 
încurajeze transferurile de tehnologie 
spre IMM-uri;
să susțină acțiunea Băncii Europene de 
Investiții.
Aceste mecanisme ar trebui să cuprindă 
următoarele instrumente:
un Fond european pentru finanțarea 
inovării (FEFI) al cărui rol ar fi 
realizarea de investiții în fazele de 
înființare și dezvoltare, prin capitalul de 
risc;
un Fond european pentru brevete care să 
faciliteze transferurile de tehnologie între 
centrele de cercetare și întreprinderi, în 
special IMM-urile inovatoare;
împrumuturi în condiții mai favorabile 
decât cele existente pe piață;

Or. fr

Amendamentul 172
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. recunoaște problema tot mai acută a 
UE în ceea ce privește insuficiența 
tinerilor inovatori lideri în sectoarele de 
cercetare și dezvoltare de înaltă 
intensitate, mai ales în domeniul 
biotehnologiei și al internetului; 
subliniază, prin urmare, necesitatea de a 
încuraja dezvoltarea acestora prin 
abordarea obstacolelor specifice cu care 
se confruntă ei în noile sectoare și prin 
monitorizarea îndeaproape a piețelor 
inovatoare emergente, adaptând 
ansamblul de instrumente de politică la 
nevoile lor specifice;

Or. en

Amendamentul 173
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia să creeze un mediu 
favorabil întreprinderilor în fazele de 
început (start-up) și de sciziune (spin-off), 
prin intermediul unor servicii specifice 
care să permită tinerilor antreprenori să 
depășească barierele tradiționale din 
calea lansării de noi activități productive 
(bariere legate de infrastructură, accesul 
la informații, costul serviciilor, 
gestionarea drepturilor de proprietate 
intelectuală); 

Or. it
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Amendamentul 174
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită Comisiei să consolideze 
capacitatea de inovare a IMM-urilor prin 
utilizarea de noi mijloace de finanțare, 
prin crearea de fonduri de inovare 
revolving din FEDER și diseminarea 
acestora cu bune practici;

Or. de

Amendamentul 175
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 10b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. invită Comisia să stabilească un 
inventar al celor mai bune practici privind 
mecanismele de finanțare, măsurile 
fiscale, stimulentele financiare existente și 
planificate pentru promovarea inovării și 
solicită actualizarea și revizuirea anuale a 
eficienței măsurilor;

Or. de

Amendamentul 176
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 10b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. solicită, în sfârșit, ca Uniunea 
Europeană să aducă soluții la 
fragmentarea pieței europene a 
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capitalului de risc propunând un regim 
comunitar care să garanteze constituirea 
de fonduri paneuropene;

Or. fr

Amendamentul 177
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 10b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. subliniază faptul că s-ar putea 
realiza investiții în cercetare și dezvoltare 
și în inovare prin stimulente fiscale 
naționale și acces la finanțe specializate, 
cum ar fi capitalul de risc;

Or. en

Amendamentul 178
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită să se sprijine și mai mult 
tehnologiile pentru o dezvoltare durabilă, 
astfel cum s-a început în cadrul planului de 
acțiune ETAP cu conectarea strategiilor de 
cercetare, de mediu și economice și solicită 
crearea unui plan ETAP de monitorizare 
ambițios;

11. solicită să se sprijine și mai mult 
tehnologiile pentru o dezvoltare durabilă, 
astfel cum s-a început în cadrul planului de 
acțiune ETAP cu conectarea strategiilor de 
cercetare, de mediu și economice și solicită 
crearea unui plan ETAP de monitorizare 
ambițios; subliniază necesitatea creșterii 
fondurilor pentru planul strategic 
european pentru tehnologii energetice 
(planul SET);

Or. en
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Amendamentul 179
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită să se sprijine și mai mult 
tehnologiile pentru o dezvoltare durabilă, 
astfel cum s-a început în cadrul planului de 
acțiune ETAP cu conectarea strategiilor de 
cercetare, de mediu și economice și solicită 
crearea unui plan ETAP de monitorizare 
ambițios;

11. solicită să se sprijine și mai mult 
tehnologiile pentru o dezvoltare durabilă, 
astfel cum s-a început în cadrul planului de 
acțiune ETAP cu conectarea strategiilor de 
cercetare, de mediu și economice, și 
solicită crearea unui plan ETAP de 
monitorizare ambițios în cadrul căruia 
cercetarea, educația, formarea și 
industria să își unească eforturilor;

Or. en

Amendamentul 180

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită să se sprijine și mai mult 
tehnologiile pentru o dezvoltare durabilă, 
astfel cum s-a început în cadrul planului de 
acțiune ETAP cu conectarea strategiilor de 
cercetare, de mediu și economice și solicită 
crearea unui plan ETAP de monitorizare 
ambițios;

11. solicită să se sprijine și mai mult 
tehnologiile pentru o dezvoltare durabilă, 
astfel cum s-a început în cadrul planului de 
acțiune ETAP cu conectarea strategiilor de 
cercetare, de mediu și economice și solicită 
crearea unui plan ETAP de monitorizare 
ambițios, precum și alocarea unor resurse 
financiare suficiente pentru punerea în 
aplicare a acestuia;

Or. en
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Amendamentul 181
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. sugerează să se ia în considerare, de 
asemenea, alte forme de finanțare care să 
susțină dezvoltarea tehnologiilor 
inovatoare, prin asocierea diferiților 
actori, la mai multe niveluri - european, 
național, local - având în vedere utilizarea 
unei serii de instrumente, printre care 
parteneriatele de tip public-privat, 
capitalul de risc;

Or. fr

Amendamentul 182
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. insistă să se acorde atenție deosebită 
sprijinului acordat inovării în materie de 
utilizare eficientă și durabilă a materiilor 
prime;

Or. nl

Amendamentul 183
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Werner Langen, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta 
Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. amintește că, reprezentând anual 17% 12. amintește că, deși reprezintă un 
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din PIB-ul din UE, achizițiile publice
constituie un instrument puternic de 
stimulare a inovării; subliniază că unii 
concurenți, precum China și SUA, și-au 
stabilit obiective ambițioase privind 
achiziționarea unor produse inovatoare și 
ecologice și solicită stabilirea unor 
obiective corespunzătoare în UE;

procent anual de 17% din PIB-ul din UE, 
achizițiile publice joacă un rol important 
pentru piața unică europeană; solicită 
Comisiei să îmbunătățească normele 
dovedite ale UE în materie de achiziții 
publice în măsura în care este necesar 
pentru a asigura transparență, echitate, 
nediscriminare și căi de atac la un nivel 
înalt în viitor; solicită Comisiei să 
furnizeze informații cu privire la 
posibilitățile existente pentru includerea 
criteriilor ecologice în licitații în cadrul 
normelor existente ale UE în materie de 
achiziții publice;

Or. en

Amendamentul 184
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. amintește că, reprezentând anual 17% 
din PIB-ul din UE, achizițiile publice
constituie un instrument puternic de 
stimulare a inovării; subliniază că unii 
concurenți, precum China și SUA, și-au 
stabilit obiective ambițioase privind 
achiziționarea unor produse inovatoare și
ecologice și solicită stabilirea unor 
obiective corespunzătoare în UE;

12. amintește că, deși reprezintă un 
procent anual de 17% din PIB-ul din UE, 
achizițiile publice joacă un rol important 
pentru piața unică europeană; solicită 
Comisiei să îmbunătățească normele bine 
stabilite ale UE în materie de achiziții 
publice în măsura în care este necesar 
pentru a asigura transparență, echitate și 
nediscriminare la un nivel înalt în viitor; 
solicită Comisiei să furnizeze informații 
cu privire la posibilitățile existente pentru 
includerea criteriilor ecologice în licitații 
în cadrul normelor existente ale UE în 
materie de achiziții publice;

Or. en
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Amendamentul 185
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. amintește că, reprezentând anual 17% 
din PIB-ul din UE, achizițiile publice 
constituie un instrument puternic de 
stimulare a inovării; subliniază că unii 
concurenți, precum China și SUA, și-au 
stabilit obiective ambițioase privind 
achiziționarea unor produse inovatoare și 
ecologice și solicită stabilirea unor 
obiective corespunzătoare în UE;

12. amintește că, reprezentând anual 17% 
din PIB-ul din UE, achizițiile publice 
constituie un instrument puternic de 
stimulare a inovării; subliniază că unii 
concurenți, precum China și SUA, și-au 
stabilit obiective ambițioase privind 
achiziționarea unor produse inovatoare, 
durabile și ecologice și solicită stabilirea 
unor obiective corespunzătoare în UE, 
compatibile cu strategia UE 2020;
subliniază, de asemenea, că este esențial 
să se asigure reciprocitatea în ceea ce 
privește accesul la piețele externe, și mai 
ales la piețele publice, pentru ca 
întreprinderile europene să beneficieze de 
condiții echitabile în contextul 
concurenței internaționale;

Or. fr

Amendamentul 186
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. amintește că, reprezentând anual 17% 
din PIB-ul din UE, achizițiile publice 
constituie un instrument puternic de 
stimulare a inovării; subliniază că unii 
concurenți, precum China și SUA, și-au 
stabilit obiective ambițioase privind 
achiziționarea unor produse inovatoare și 
ecologice și solicită stabilirea unor 
obiective corespunzătoare în UE;

12. amintește că, reprezentând anual 17% 
din PIB-ul din UE, achizițiile publice 
constituie un instrument puternic de 
stimulare a inovării; reamintește că 
reglementările referitoare la piețele 
publice trebuie simplificate și că trebuie 
garantate respectarea principiului 
transparenței și accesul la informație;  
subliniază că este esențial să se încurajeze 
participarea într-o măsură mai mare a 
sectorului privat în domeniul inovării;
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subliniază că unii concurenți, precum 
China și SUA, și-au stabilit obiective 
ambițioase privind achiziționarea unor 
produse inovatoare și ecologice și solicită 
stabilirea unor obiective corespunzătoare în 
UE;

Or. fr

Amendamentul 187
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. amintește că, reprezentând anual 17% 
din PIB-ul din UE, achizițiile publice 
constituie un instrument puternic de 
stimulare a inovării; subliniază că unii 
concurenți, precum China și SUA, și-au 
stabilit obiective ambițioase privind 
achiziționarea unor produse inovatoare și 
ecologice și solicită stabilirea unor 
obiective corespunzătoare în UE;

12. amintește că, deși reprezintă un 
procent anual de 17% din PIB-ul din UE, 
achizițiile publice constituie un instrument 
puternic de stimulare a inovării; subliniază 
că unii concurenți, precum China și SUA, 
și-au stabilit obiective ambițioase privind 
achiziționarea unor produse inovatoare și 
ecologice; reamintește că unii parteneri 
încă nu au acordat un acces reciproc egal 
la piața achizițiilor publice pentru 
industria noastră, în ciuda deschiderii 
pieței noastre pentru industria lor;

Or. en

Amendamentul 188
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. amintește că, reprezentând anual 17% 
din PIB-ul din UE, achizițiile publice 
constituie un instrument puternic de 
stimulare a inovării; subliniază că unii 
concurenți, precum China și SUA, și-au 
stabilit obiective ambițioase privind 

12. amintește că, reprezentând anual 17% 
din PIB-ul din UE, achizițiile publice 
constituie un instrument puternic de 
stimulare a inovării; subliniază că unii 
concurenți, precum China și SUA, și-au 
stabilit obiective ambițioase privind 
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achiziționarea unor produse inovatoare și 
ecologice și solicită stabilirea unor 
obiective corespunzătoare în UE;

achiziționarea unor produse inovatoare și 
ecologice și solicită stabilirea unor 
obiective corespunzătoare în UE, pe lângă 
sprijinirea noilor întreprinderi, IMM-
urilor inovatoare și întreprinderilor 
mediane independente ale marilor 
grupuri;

Or. fr

Amendamentul 189
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. amintește că, reprezentând anual 17% 
din PIB-ul din UE, achizițiile publice 
constituie un instrument puternic de 
stimulare a inovării; subliniază că unii 
concurenți, precum China și SUA, și-au 
stabilit obiective ambițioase privind 
achiziționarea unor produse inovatoare și 
ecologice și solicită stabilirea unor 
obiective corespunzătoare în UE;

12. amintește că, reprezentând anual 17% 
din PIB-ul din UE, achizițiile publice 
constituie un instrument puternic de 
stimulare a inovării; subliniază că unii 
concurenți, precum China și SUA, și-au 
stabilit obiective ambițioase privind 
achiziționarea unor produse inovatoare și 
ecologice și solicită stabilirea unor 
obiective corespunzătoare în UE și accesul 
IMM-urilor la aceste piețe să fie facilitat 
prin includerea unei clauze de inovare 
drept criteriu de atribuire;

Or. fr

Amendamentul 190

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. amintește că, reprezentând anual 17% 
din PIB-ul din UE, achizițiile publice 
constituie un instrument puternic de 

12. amintește că, deși reprezintă un 
procent anual de 17% din PIB-ul din UE, 
achizițiile publice constituie un instrument 
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stimulare a inovării; subliniază că unii 
concurenți, precum China și SUA, și-au 
stabilit obiective ambițioase privind 
achiziționarea unor produse inovatoare și 
ecologice și solicită stabilirea unor 
obiective corespunzătoare în UE;

puternic de stimulare a inovării și 
impulsionarea pieței către produse și 
servicii durabile; subliniază că unii 
concurenți, precum China și SUA, și-au 
stabilit obiective ambițioase privind 
achiziționarea unor produse inovatoare și 
ecologice și solicită stabilirea unor 
obiective corespunzătoare în UE; în special 
în sectorul construcțiilor, în sectorul 
energetic și în sectorul transporturilor;

Or. en

Amendamentul 191
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. amintește că, reprezentând anual 17% 
din PIB-ul din UE, achizițiile publice 
constituie un instrument puternic de 
stimulare a inovării; subliniază că unii 
concurenți, precum China și SUA, și-au 
stabilit obiective ambițioase privind 
achiziționarea unor produse inovatoare și 
ecologice și solicită stabilirea unor 
obiective corespunzătoare în UE;

12. amintește că, deși reprezintă un 
procent anual de 17% din PIB-ul din UE, 
achizițiile publice constituie un instrument 
puternic de stimulare a inovării; subliniază 
că unii concurenți, precum China și SUA, 
și-au stabilit obiective ambițioase privind 
achiziționarea unor produse inovatoare și 
ecologice durabile și solicită stabilirea 
unor obiective corespunzătoare în UE, în 
conformitate cu strategia UE 2020;

Or. en

Amendamentul 192
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră că UE ar trebui să 
promoveze în mod proactiv elaborarea 
unor standarde oficiale la nivel 
internațional, iar în domenii față de care 
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UE are un interes special care nu este 
împărtășit de comunitatea internațională 
sau în domenii care au o caracteristică 
regională specifică, UE ar trebui să 
elaboreze standarde corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 193
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră că înființarea de 
întreprinderi cu finanțare publică 
reprezintă o frână în calea inovației și 
reduc oportunitățile de inițiative private; 
îndeamnă statele membre să restrângă 
existența întreprinderilor publice la 
domeniile în care aceasta este cu adevărat 
justificată;

Or. es

Amendamentul 194
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită Comisia să ia măsuri mai 
stricte împotriva transferului de 
cunoștințe din UE în restul lumii, mai 
ales spre China, care adesea nu are un 
caracter reciproc;

Or. de


