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Amendamentul 195
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou) (între „Resurse” și punctul 13)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră că creșterea economică ar 
putea și ar trebui să fie decuplată de 
creșterea utilizării resurselor;

Or. sv

Amendamentul 196
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 13 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. are convingerea că creșterea 
semnificativă a eficienței resurselor în ceea 
ce privește materia primă și auxiliară și 
materialele consolidează poziția 
competitivă globală a industriei europene și 
invită, prin urmare, Comisia să susțină 
eficiența resurselor ca o prioritate, aceasta 
însemnând:

13. are convingerea că creșterea 
semnificativă a eficienței resurselor în ceea 
ce privește materiile prime și auxiliare și 
materialele consolidează poziția 
competitivă globală a industriei europene și 
invită, prin urmare, Comisia să se bazeze 
pe Comunicarea sa privind o strategie 
referitoare la resurse (COM(2005)670) și 
să susțină eficiența resurselor ca o 
prioritate în cadrul unui plan de acțiune 
și, dacă este necesar, în cadrul unei 
directive privind eficiența resurselor.
Aceasta înseamnă:

Or. de

Amendamentul 197

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13 – partea introductivă 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. are convingerea că creșterea 
semnificativă a eficienței resurselor în ceea 
ce privește materia primă și auxiliară și 
materialele consolidează poziția 
competitivă globală a industriei europene și 
invită, prin urmare, Comisia să susțină
eficiența resurselor ca o prioritate, aceasta 
însemnând:

13. are convingerea că creșterea 
semnificativă a eficienței resurselor în ceea 
ce privește materia primă și auxiliară și 
materialele consolidează poziția 
competitivă globală a industriei europene și 
invită, prin urmare, Comisia să propună o 
politică ambițioasă a UE privind eficiența 
resurselor ca o prioritate, aceasta 
însemnând:

Or. en

Amendamentul 198
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 13 – liniuța -1 (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- elaborarea unei definiții clare a 
resurselor sub toate aspectele acestora;

Or. fr

Amendamentul 199
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 13 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- dezvoltarea unor indicatori clari de 
verificare a creșterii productivității 
resurselor și continuarea dezvoltării unor 
standarde corespunzătoare;

- dezvoltarea unor indicatori clari de 
verificare a creșterii productivității 
resurselor și continuarea dezvoltării unor 
standarde și orientări corespunzătoare, 
precum și dezvoltarea unor noi prototipuri 
de abordări, cum ar fi contractarea 
resurselor, diseminarea celor mai bune 
practici și promovarea unor rețele de 
eficiență în materie de resurse și 
materiale, unde deținătorii de resurse, 
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producătorii și distribuitorii producției 
lucrează alături de cercetătorii și 
dezvoltatorii de inovații; dezvoltarea unui 
standard pentru rapoartele privind 
sustenabilitatea întreprinderilor, care să 
analizeze „rucsacul ecologic” și care să 
ducă, astfel, la reduceri de costuri și să 
crească competitivitatea întreprinderilor, 
armonizând, astfel, și grupând obligațiile 
și posibilitățile de raportare existente (de 
exemplu EMAS), lucru care ar trebui să 
fie obligatoriu de fiecare dată când este 
posibil;

Or. en

Amendamentul 200
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 13 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 dezvoltarea unor indicatori clari de 
verificare a creșterii productivității 
resurselor și continuarea dezvoltării 
unor standarde corespunzătoare;

 dezvoltarea unor indicatori clari de 
monitorizarea a productivității 
resurselor și, dacă este necesar,
continuarea dezvoltării unor 
standarde corespunzătoare;

Or. es

Amendamentul 201
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 13 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- dezvoltarea unor indicatori clari de 
verificare a creșterii productivității 
resurselor și continuarea dezvoltării unor 

- dezvoltarea unor indicatori clari de tip 
„cradle-to-cradle” de verificare a creșterii 
productivității resurselor și continuarea 
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standarde corespunzătoare; dezvoltării unor standarde corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 202

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13 – liniuța 1a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- identificarea unor obiective și 
instrumente care ar crește productivitatea, 
durabilitatea și gradul de refolosire a 
resurselor, precum și reciclarea și 
refabricarea, ca și dezvoltarea unor 
sisteme de producție industrială în circuit 
închis;

Or. en

Amendamentul 203
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 13 – liniuța 1a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- sprijinirea recuperării energiei și a unei 
reciclări reale în buclă închisă, care să 
depășească stadiul de downcycling 
(obținerea de produse de calitate mai 
proastă);

Or. en

Amendamentul 204

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 13 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- difuzarea soluțiilor celor mai bune 
practici și susținerea rețelelor de eficiență a 
resurselor și a agențiilor de eficiență a 
materialelor;

- difuzarea soluțiilor celor mai bune 
practici și susținerea rețelelor de eficiență a 
resurselor, vizând în special lanțurile de 
distribuție și IMMurile, precum și 
sprijinirea agențiilor de eficiență a 
materialelor;

Or. en

Amendamentul 205
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 13 – liniuța 3a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- sprijinirea activităților de cercetare și 
dezvoltare care urmăresc îmbunătățirea 
gradului de reciclabilitate a produselor și 
a materialelor pe care le conțin și 
sprijinirea activităților de cercetare și 
dezvoltare care urmăresc dezvoltarea 
unor procese industriale închise, care să 
prezinte niveluri minime de deșeuri și de 
fluxuri de energie;

Or. en

Amendamentul 206
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Jorgo Chatzimarkakis, 
Jürgen Creutzmann, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Lena 
Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 13 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- dezvoltarea unui standard pentru 
rapoartele privind sustenabilitatea 

- promovarea utilizării unor sisteme 
ecologice facultative de gestionare, cum 
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întreprinderilor, care să sublinieze 
„rucsacul ecologic” și care să ducă, 
astfel, la reduceri de costuri și să crească 
competitivitatea, să grupeze și să 
armonizeze obligațiile și posibilitățile de 
raportare existente (de exemplu EMAS) și 
care ar trebui să fie cât se poate de 
obligatoriu; subliniază că existența 
materiei prime este de o importanță 
capitală pentru posibilitățile de dezvoltare 
ale industriei europene;

ar fi ISO 14001 sau EMAS;

Or. en

Amendamentul 207
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 13 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- dezvoltarea unui standard pentru 
rapoartele privind sustenabilitatea 
întreprinderilor, care să sublinieze 
„rucsacul ecologic” și care să ducă, 
astfel, la reduceri de costuri și să crească 
competitivitatea, să grupeze și să 
armonizeze obligațiile și posibilitățile de 
raportare existente (de exemplu EMAS) și 
care ar trebui să fie cât se poate de 
obligatoriu; subliniază că existența 
materiei prime este de o importanță 
capitală pentru posibilitățile de dezvoltare
ale industriei europene;

- promovarea utilizării unor sisteme 
ecologice facultative de gestionare, cum 
ar fi ISO 14001 sau EMAS;

Or. en

Amendamentul 208
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 13 – liniuța 4 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- dezvoltarea unui standard pentru 
rapoartele privind sustenabilitatea 
întreprinderilor, care să sublinieze 
„rucsacul ecologic” și care să ducă, astfel, 
la reduceri de costuri și să crească 
competitivitatea, să grupeze și să 
armonizeze obligațiile și posibilitățile de 
raportare existente (de exemplu EMAS) și 
care ar trebui să fie cât se poate de 
obligatoriu; subliniază că existența materiei
prime este de o importanță capitală pentru 
posibilitățile de dezvoltare ale industriei 
europene; 

- dezvoltarea unui standard pentru 
rapoartele privind sustenabilitatea 
întreprinderilor, care să sublinieze 
„rucsacul ecologic” și care să ducă, astfel, 
la reduceri de costuri și să crească 
competitivitatea, să grupeze și să 
armonizeze obligațiile și posibilitățile de 
raportare existente (de exemplu EMAS) și 
care ar trebui să fie cât se poate de 
obligatoriu; subliniază că existența materiei 
prime este de o importanță capitală pentru 
posibilitățile de dezvoltare ale industriei 
europene, întotdeauna ținând seama de 
capacitatea IMM-urilor, în special;

Or. de

Amendamentul 209
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 13 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- dezvoltarea unui standard pentru 
rapoartele privind sustenabilitatea 
întreprinderilor, care să sublinieze 
„rucsacul ecologic” și care să ducă, astfel, 
la reduceri de costuri și să crească 
competitivitatea, să grupeze și să 
armonizeze obligațiile și posibilitățile de 
raportare existente (de exemplu EMAS) și 
care ar trebui să fie cât se poate de 
obligatoriu; subliniază că existența materiei 
prime este de o importanță capitală pentru 
posibilitățile de dezvoltare ale industriei 
europene; 

- dezvoltarea unui standard, ușor de utilizat 
de către IMM-uri, pentru rapoartele 
privind sustenabilitatea întreprinderilor, 
care să sublinieze „rucsacul ecologic” și 
care să ducă, astfel, la reduceri de costuri și 
să crească competitivitatea, să grupeze și să 
armonizeze obligațiile și posibilitățile de 
raportare existente (de exemplu EMAS) și 
care ar trebui să fie cât se poate de 
obligatoriu; subliniază că existența materiei 
prime este de o importanță capitală pentru 
posibilitățile de dezvoltare ale industriei 
europene; 

Or. de
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Amendamentul 210
Michael Theurer

Propunere de rezoluție
Punctul 13 – liniuța 4a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- incorporarea și respectarea unor 
inițiative naționale privind materiile 
prime;

Or. en

Amendamentul 211
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că existența materiei prime 
este de o importanță capitală pentru 
posibilitățile de dezvoltare ale industriei 
europene; invită, prin urmare, Comisia să 
prezinte deja în 2010 o strategie 
cuprinzătoare privind materia primă, care 
ar trebui să cuprindă următoarele:

14. subliniază că existența materiilor prime 
este de o importanță capitală pentru 
posibilitățile de dezvoltare ale industriei 
europene și avertizează că, fără anumite 
materii prime esențiale, nu ar fi posibilă 
dezvoltarea în viitor a celor mai strategice 
industrii europene (industria nucleară,
spațială, aeronautică, medicina, TI, noile 
materiale, materialele militare, etc.); 
invită, prin urmare, Comisia să prezinte 
deja în 2010 o strategie comună pentru 
protejarea intereselor UE cu privire la 
securitatea aprovizionării cu materii 
prime în contextul mai larg al acordurilor 
comerciale (ALS, APE, etc.); această 
strategie ar trebui să pună capăt 
restricțiilor la exporturi impuse de 
anumite state membre și să permită 
aprovizionarea adecvată cu materii prime 
prin acorduri comerciale echitabile și 
parteneriate strategice; strategia trebuie 
să cuprindă măsuri de combatere a 
fenomenului creșterii numărului de 
oligopoluri în domeniul extragerii 
materiilor prime și al comercializării 
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acestora; solicită ca această strategie 
comună să includă și stimulente ale 
Comisiei pentru crearea de stocuri 
naționale de resurse minerale strategice și 
dezvoltarea de parteneriate privilegiate ale 
statelor membre cu marii producători de 
materii prime strategice, adică China, 
Rusia, Kazahstan, Brazilia, Africa de Sud, 
Canada, Australia și SUA; invită Comisia 
să elaboreze o strategie globală care să 
cuprindă următoarele puncte:

Or. fr

Amendamentul 212
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că existența materiei prime 
este de o importanță capitală pentru 
posibilitățile de dezvoltare ale industriei 
europene; invită, prin urmare, Comisia să 
prezinte deja în 2010 o strategie 
cuprinzătoare privind materia primă, care 
ar trebui să cuprindă următoarele:

14. subliniază că existența materiei prime 
este de o importanță capitală pentru 
posibilitățile de dezvoltare ale industriei 
europene; invită, prin urmare, Comisia să 
prezinte deja în 2010 o strategie 
cuprinzătoare privind materia primă, care 
nu ar trebui să se limiteze la „materiile 
prime critice", definite ca atare de 
Comisia Europeană, și care să cuprindă 
următoarele:

Or. en

Amendamentul 213

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că existența materiei prime 14. subliniază că existența materiei prime, 
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este de o importanță capitală pentru 
posibilitățile de dezvoltare ale industriei 
europene; invită, prin urmare, Comisia să 
prezinte deja în 2010 o strategie 
cuprinzătoare privind materia primă, care 
ar trebui să cuprindă următoarele:

în special a resurselor strategice și a 
pământurilor rare, este de o importanță 
capitală pentru posibilitățile de dezvoltare 
ale industriei europene; invită, prin urmare, 
Comisia să prezinte deja în 2010 o strategie 
cuprinzătoare și ambițioasă privind 
materiile prime, care ar trebui să cuprindă 
următoarele:

Or. en

Amendamentul 214
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că existența materiei prime 
este de o importanță capitală pentru 
posibilitățile de dezvoltare ale industriei 
europene; invită, prin urmare, Comisia să 
prezinte deja în 2010 o strategie 
cuprinzătoare privind materia primă, care 
ar trebui să cuprindă următoarele:

14. subliniază că existența sigură și pe 
termen lung a materiilor prime este de o 
importanță capitală pentru posibilitățile de 
dezvoltare ale industriei europene; invită, 
prin urmare, Comisia să prezinte până în 
martie 2011 o strategie cuprinzătoare 
privind materiile prime, care ar trebui să 
cuprindă următoarele:

Or. de

Amendamentul 215
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că existența materiei prime 
este de o importanță capitală pentru 
posibilitățile de dezvoltare ale industriei 
europene; invită, prin urmare, Comisia să 
prezinte deja în 2010 o strategie 
cuprinzătoare privind materia primă, care 
ar trebui să cuprindă următoarele:

14. subliniază că existența materiilor prime 
este de o importanță capitală pentru 
posibilitățile de dezvoltare ale industriei 
europene; invită, prin urmare, Comisia să 
prezinte în prima parte a anului 2011 o 
strategie cuprinzătoare privind materia 
primă, care ar trebui să cuprindă 
următoarele:
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Or. de

Amendamentul 216
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că existența materiei prime 
este de o importanță capitală pentru 
posibilitățile de dezvoltare ale industriei 
europene; invită, prin urmare, Comisia să 
prezinte deja în 2010 o strategie 
cuprinzătoare privind materia primă, care 
ar trebui să cuprindă următoarele:

14. subliniază că existența materiilor prime 
la prețuri favorabile este de o importanță 
capitală pentru posibilitățile de dezvoltare 
ale industriei europene; invită, prin urmare, 
Comisia să prezinte deja în 2010 o strategie 
cuprinzătoare privind materiile prime, care 
ar trebui să cuprindă următoarele:

Or. sv

Amendamentul 217
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța -1 (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- evaluări de impact periodice a cererii 
preconizate – precum și a gradului de 
importanță și a riscurilor privind 
furnizarea - de materii prime și de 
pământuri rare (inclusiv potențialele 
penurii, creșteri de prețuri etc.) și 
consecințele pentru economia UE în 
general și întreprinderi în special; lista 
materiilor prime și a pământurilor rare 
acoperite ar trebui adusă la zi periodic;

Or. en

Amendamentul 218
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța -1a (nouă) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- monitorizarea prognozelor de producție 
ale țărilor terțe și a condițiilor de operare 
a piețelor globale ale materiilor prime;

Or. en

Amendamentul 219
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- o intensificare a reciclării materiei prime 
prin reguli de reciclare ambițioase, prin 
susținere adecvată a cercetării și prin 
oprirea exportului de deșeuri care conțin 
materie primă;

- o intensificare a reciclării materiei prime 
prin reguli de reciclare ambițioase, prin 
punerea în aplicare adecvată și rapidă a 
Directivei-cadru privind deșeurile, prin 
obiective privind caracterul reciclabil al 
produselor și prin promovarea reciclării și 
refolosirii în toată legislația UE, prin 
susținere adecvată a cercetării;

Or. en

Amendamentul 220
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- o intensificare a reciclării materiei prime 
prin reguli de reciclare ambițioase, prin 
susținere adecvată a cercetării și prin 
oprirea exportului de deșeuri care conțin 
materie primă;

- o intensificare a recuperării materiilor
prime prin reguli ambițioase de reciclare și 
de valorificare a deșeurilor, prin 
susținerea adecvată a cercetării, prin 
aplicarea legislației existente de interzicere 
a exportului fraudulos de deșeuri care 
conțin materii prime și prin dezvoltarea de 
materii secundare obținute în urma 
reciclării, în conformitate cu directiva-
cadru privind deșeurile;
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Or. fr

Amendamentul 221
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- o intensificare a reciclării materiei prime 
prin reguli de reciclare ambițioase, prin 
susținere adecvată a cercetării și prin 
oprirea exportului de deșeuri care conțin 
materie primă;

- o intensificare a reciclării materiilor
prime prin aplicarea consecventă a 
regulilor privind reciclarea și deșeurile, 
prin standarde mai ambițioase de 
reciclare, prin susținerea adecvată a 
cercetării și prin oprirea exportului de 
deșeuri care conțin materii prime;

Or. de

Amendamentul 222
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- o intensificare a reciclării materiei prime 
prin reguli de reciclare ambițioase, prin 
susținere adecvată a cercetării și prin
oprirea exportului de deșeuri care conțin 
materie primă;

- o intensificare a reciclării materiei prime 
prin reguli de reciclare ambițioase, prin 
susținere adecvată a cercetării și prin 
promovarea reciclării și a refolosirii în 
cadrul UE a materialelor care sunt în
prezent tratate ca deșeuri;

Or. en

Amendamentul 223
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- o intensificare a reciclării materiei prime - o intensificare a recuperării materiilor
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prin reguli de reciclare ambițioase, prin 
susținere adecvată a cercetării și prin 
oprirea exportului de deșeuri care conțin 
materie primă;

prime prin reguli de reciclare ambițioase și 
realiste, prin susținerea adecvată a 
cercetării și prin adoptarea de norme 
stricte privind exportul de deșeuri care 
conțin materii prime, în cazul în care nu 
se poate garanta o tratare adecvată 
acestora;

Or. es

Amendamentul 224
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- o intensificare a reciclării materiei prime 
prin reguli de reciclare ambițioase, prin 
susținere adecvată a cercetării și prin 
oprirea exportului de deșeuri care conțin 
materie primă;

- o intensificare a recuperării și refolosirii
materiilor prime prin reguli de reciclare 
ambițioase, prin susținerea adecvată a 
cercetării și prin oprirea depozitării și a
exportului de deșeuri care conțin materii
prime;

Or. el

Amendamentul 225
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Paul Rübig, Jens Rohde, 
Werner Langen, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Aldo Patriciello, Jolanta 
Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- o intensificare a reciclării materiei prime 
prin reguli de reciclare ambițioase, prin 
susținere adecvată a cercetării și prin 
oprirea exportului de deșeuri care conțin 
materie primă;

- o intensificare a reciclării materiei prime 
prin implementarea strictă a regulilor 
ambițioase existente în materie de
reciclare, prin susținere adecvată a 
cercetării și prin oprirea exportului de 
deșeuri care conțin materie primă;

Or. en
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Amendamentul 226
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- o intensificare a reciclării materiei prime
prin reguli de reciclare ambițioase, prin 
susținere adecvată a cercetării și prin 
oprirea exportului de deșeuri care conțin 
materie primă;

- o intensificare a reciclării materiei prime 
prin reguli de reciclare ambițioase, prin 
susținere adecvată a cercetării și prin 
oprirea exportului de deșeuri care pot fi o 
sursă de materii prime;

Or. en

Amendamentul 227
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- o intensificare a reciclării materiei prime 
prin reguli de reciclare ambițioase, prin 
susținere adecvată a cercetării și prin 
oprirea exportului de deșeuri care conțin 
materie primă;

- o intensificare a recuperării materiilor
prime prin planuri și stimulente de 
reciclare ambițioase, prin susținerea
adecvată a cercetării și prin oprirea 
exportului de deșeuri care conțin materii 
prime;

Or. de

Amendamentul 228
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 1a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- evaluări de impact periodice a cererii 
preconizate – precum și a gradului de 
importanță și a riscurilor privind 
furnizarea - de materii prime și de 
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pământuri rare (inclusiv potențialele 
penurii, creșteri de prețuri etc.) și 
consecințele pentru economia UE în 
general și întreprinderi în special; lista 
materiilor prime și a pământurilor rare 
acoperite ar trebui adusă la zi periodic;

Or. en

Amendamentul 229
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 1a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- oprirea, în cea mai mare măsură 
permisă de lege, a exportului de materiale 
și deșeuri reciclabile care conțin materii 
prime folositoare, îmbunătățind, astfel, 
eficiența energetică a Europei și 
amprenta de carbon, solicitând Comisiei 
să analizeze posibilitatea de a folosi mai 
bine conceptul de responsabilitate a 
producătorului în sprijinul acestui 
obiectiv;

Or. en

Amendamentul 230
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 1b (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- monitorizarea prognozelor de producție 
din țările terțe și a condițiilor de operare a 
piețelor globale ale materiilor prime;

Or. en
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Amendamentul 231
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- intensificarea cercetării privind 
substituirea materiei prime rare;

- intensificarea cercetării privind 
substituirea materiilor prime rare, luarea 
în considerare a resurselor definite ca 
„materii prime rare” și punerea în 
practică a unei strategii de aprovizionare 
pentru acestea;

Or. fr

Amendamentul 232
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- o utilizare optimă a materiei prime 
existente în UE, pentru aceasta fiind 
nevoie, printre altele, de introducerea 
rapidă a unui sistem european de geo-
informare care să ofere o imagine de 
ansamblu privind materia primă din UE;

- o utilizare optimă a materiei prime 
existente în UE, pentru aceasta fiind 
nevoie, printre altele, de realizarea unor 
studii geologice mai bune în statele 
membre cu privire la mineralele care pot 
fi extrase, precum și studii mai bune 
privind resursele naturale regenerabile și 
reciclabile aflate la dispoziție;

Or. en

Amendamentul 233
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- o utilizare optimă a materiei prime 
existente în UE, pentru aceasta fiind 
nevoie, printre altele, de introducerea 

- o utilizare optimă a materiei prime 
existente în UE, pentru aceasta fiind 
nevoie, printre altele, de introducerea 
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rapidă a unui sistem european de geo-
informare care să ofere o imagine de 
ansamblu privind materia primă din UE;

rapidă a unui sistem european de geo-
informare și a unei baze de date comune
care să ofere o imagine de ansamblu
privind materia primă din UE;

Or. fr

Amendamentul 234
Herbert Reul, Jan Březina, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Jens Rohde, 
Paul Rübig, Amalia Sartori, Daniel Caspary, Jolanta Emilia Hibner, Werner Langen, 
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- o utilizare optimă a materiei prime 
existente în UE, pentru aceasta fiind 
nevoie, printre altele, de introducerea 
rapidă a unui sistem european de geo-
informare care să ofere o imagine de 
ansamblu privind materia primă din UE;

- o utilizare optimă a materiei prime 
existente în UE, precum și un acces mai 
bun la aceasta, pentru aceasta fiind nevoie, 
printre altele, de introducerea rapidă a unui 
sistem european de geo-informare care să 
ofere o imagine de ansamblu privind 
materia primă din UE;

Or. en

Amendamentul 235
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- o utilizare optimă a materiei prime 
existente în UE, pentru aceasta fiind 
nevoie, printre altele, de introducerea 
rapidă a unui sistem european de geo-
informare care să ofere o imagine de 
ansamblu privind materia primă din UE;

- o utilizare optimă a materiei prime 
existente în UE, precum și un acces mai 
bun la aceasta, pentru aceasta fiind nevoie, 
printre altele, de introducerea rapidă a unui 
sistem european de geo-informare care să 
ofere o imagine de ansamblu privind 
materia primă din UE;

Or. en
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Amendamentul 236
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- asigurarea aprovizionării suficiente cu 
materie primă prin acorduri comerciale 
echitabile și parteneriate strategice;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 237
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- asigurarea aprovizionării suficiente cu 
materie primă prin acorduri comerciale 
echitabile și parteneriate strategice;

- asigurarea unui acces nerestricționat la 
materiile prime și la metalele din 
pământurile rare prin acorduri comerciale 
echitabile și parteneriate strategice, 
inclusiv cu partenerii cu care Comisia a 
semnat acorduri de liber schimb sau cu 
care tocmai negociază asemenea 
acorduri; aceste acorduri ar trebui să 
includă întotdeauna o interdicție privind
restricționarea exporturilor de materii 
prime și de pământuri rare;

Or. en

Amendamentul 238
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- asigurarea aprovizionării suficiente cu 
materie primă prin acorduri comerciale 

- asigurarea unui acces nerestricționat la 
materiile prime și la metalele din 
pământurile rare prin acorduri comerciale 
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echitabile și parteneriate strategice; echitabile și parteneriate strategice, 
inclusiv cu partenerii cu care Comisia a 
semnat acorduri de liber schimb sau cu 
care tocmai negociază asemenea 
acorduri; aceste acorduri ar trebui să 
includă întotdeauna o interdicție privind 
restricționarea exporturilor de materii 
prime și de pământuri rare;

Or. en

Amendamentul 239
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- asigurarea aprovizionării suficiente cu 
materie primă prin acorduri comerciale 
echitabile și parteneriate strategice;

- combaterea restricțiilor la exportul de 
materii prime, cum ar fi taxele de export, 
asigurând aprovizionarea suficientă cu 
materii prime prin acorduri comerciale 
libere și echitabile și parteneriate strategice 
și prin promovarea unei abordări 
disciplinate a comerțului liber cu materii 
prime la nivelul OMC;

Or. en

Amendamentul 240
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- asigurarea aprovizionării suficiente cu 
materie primă prin acorduri comerciale 
echitabile și parteneriate strategice;

- asigurarea aprovizionării suficiente cu 
materii prime prin acorduri comerciale 
echitabile și parteneriate strategice și 
încheierea de noi acorduri de parteneriat 
cu țări terțe în vederea obținerii unei 
aprovizionării neîntrerupte;

Or. fr
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Amendamentul 241
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- asigurarea aprovizionării suficiente cu 
materie primă prin acorduri comerciale 
echitabile și parteneriate strategice;

- asigurarea aprovizionării suficiente cu 
materie primă prin acorduri comerciale 
echitabile, parteneriate strategice și prin 
încheierea de acorduri de parteneriat 
economic cu țările în curs de dezvoltare;

Or. da

Amendamentul 242
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- asigurarea aprovizionării suficiente cu 
materie primă prin acorduri comerciale 
echitabile și parteneriate strategice;

- asigurarea aprovizionării suficiente cu 
materie primă prin acorduri comerciale și 
parteneriate strategice echitabile și 
transparente;

Or. en

Amendamentul 243
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- asigurarea aprovizionării suficiente cu 
materie primă prin acorduri comerciale 
echitabile și parteneriate strategice;

- asigurarea aprovizionării suficiente și 
abordabile cu materie primă prin acorduri 
comerciale echitabile și parteneriate 
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strategice;

Or. en

Amendamentul 244
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- asigurarea aprovizionării suficiente cu 
materie primă prin acorduri comerciale 
echitabile și parteneriate strategice;

- asigurarea aprovizionării suficiente cu 
materii prime prin acorduri comerciale 
avantajoase și parteneriate strategice;

Or. de

Amendamentul 245
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 4a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- intensificarea prin dialoguri bilaterale a 
schimburilor cu parteneri cum ar fi 
Japonia și SUA privind accesul la materii 
prime, dar și a schimburilor cu țări 
producătoare de materii prime-cheie, cum 
ar fi China și Rusia;

Or. en

Amendamentul 246
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 4a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- intensificarea prin dialoguri bilaterale a 
schimburilor cu parteneri cum ar fi 
Japonia și SUA privind accesul la materii 
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prime, dar și a schimburilor cu țări 
producătoare de materii prime-cheie, cum 
ar fi China și Rusia;

Or. en

Amendamentul 247
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 4a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- depunerea de eforturi, dacă se justifică, 
pentru soluționarea la nivelul OMC a 
disputelor privind materiile prime 
strategice pentru industria europeană;

Or. fr

Amendamentul 248
Silvia-Adriana Țicău, Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 4a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- un dialog mai regulat și mai agresiv cu 
țările africane privind materiile prime și 
pământurile rare;

Or. en

Amendamentul 249
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 4b (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- inițierea de consultări cu țările terțe ale 
căror politici provoacă distorsiuni ale 
piețelor internaționale de materii prime în 
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vederea descurajării măsurilor politice 
discriminatorii care afectează economia 
de piață;

Or. fr

Amendamentul 250
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 4b (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- un dialog mai regulat și mai agresiv cu 
țările africane privind materiile prime și 
pământurile rare;

Or. en

Amendamentul 251
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 4b (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- un dialog regulat cu țările africane 
privind materiile prime și pământurile 
rare;

Or. en

Amendamentul 252
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 4c (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- ameliorarea accesului la materiile prime 
regenerabile care reprezintă materiale de 
bază în industrie și eliminarea 
discriminărilor din legislația europeană 
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care împiedică o utilizare mai largă a 
acestor materiale;

Or. fr

Amendamentul 253
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- adoptarea de măsuri împotriva creșterii
numărului de oligopoluri în domeniul 
extragerii materiei prime și al 
comercializării acesteia;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 254
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- adoptarea de măsuri împotriva creșterii 
numărului de oligopoluri în domeniul 
extragerii materiei prime și al 
comercializării acesteia;

- adoptarea de măsuri împotriva
accentuării dominării pieței de oligopoluri
și monopoluri naționale și corporații 
transnaționale în domeniul extragerii de 
materii prime minerale și energetice și al
fabricării de bunuri semifabricate, 
precum și al comercializării acestora;

Or. pl

Amendamentul 255
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 5 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- adoptarea de măsuri împotriva creșterii 
numărului de oligopoluri în domeniul 
extragerii materii prime și al 
comercializării acesteia;

- adoptarea de măsuri împotriva creșterii 
numărului de oligopoluri în domeniul 
extragerii materiilor prime și al 
comercializării acestora, în special 
materiile prime fosile și metalele din 
pământuri rare;

Or. de

Amendamentul 256
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 5a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- evaluări de impact periodice a cererii 
preconizate – precum și a gradului de 
importanță și a riscurilor privind 
furnizarea - de materii prime și de 
pământuri rare (inclusiv potențialele 
penurii, creșteri de prețuri etc.) și 
consecințele pentru economia UE în 
general și întreprinderi în special; lista 
materiilor prime și a pământurilor rare 
acoperite ar trebui adusă la zi periodic;

Or. en

Amendamentul 257
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 5a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- o atenție crescută față de folosirea 
biomasei nu doar ca o sursă regenerabilă 
de energie, ci și ca materie primă pentru 
industrie, promovând criterii de 
durabilitate și evitând măsurile care 
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denaturează piața;

Or. en

Amendamentul 258
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 5a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- un plan de urgență în cazul unei 
întreruperi bruște în furnizarea de materii 
prime esențiale din diferite motive;

Or. de

Amendamentul 259
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 5a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- sprijin pentru întreprinderile mici și 
mijlocii care utilizează materii prime 
locale, inclusiv materii prime agricole și 
forestiere; 

Or. pl

Amendamentul 260
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – liniuța 5b (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- monitorizarea prognozelor de producție 
din țările terțe și a condițiilor de operare a 
piețelor globale ale materiilor prime;
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Or. en

Amendamentul 261

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. consideră că o politică industrială 
trebuie, înainte de toate, să reechilibreze 
măsurile din domeniul energetic în 
favoarea unei politici ghidate de cerere, 
acordând consumatorilor mai multă 
putere și decuplând creșterea economică 
de folosirea energiei; în special, industria 
transporturilor și cea a construcțiilor 
trebuie să urmeze o politică de 
economisire activă a energiei și să se 
diversifice înspre surse energetice 
durabile, nepoluante și sigure; politica 
industrială ar trebui să ajute la crearea 
unor condiții de piață care să stimuleze 
economiile de energie și investițiile în 
domeniul eficienței energetice, în vederea 
exploatării unei game largi de energii 
regenerabile, precum și a unor tehnologii-
cheie pentru mobilitatea opțiunilor de 
stocare a energiei (în special în domeniul 
transportului public);

Or. en

Amendamentul 262
Herbert Reul, Daniel Caspary, Lena Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta 
Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Jan Březina, Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 

15. este convins că, pentru a garanta 
securitatea investițiilor, industria are 
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lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să
permită o producție fără emisii de gaze 
dăunătoare mediului și să împiedice 
apariția emisiilor de carbon; subliniază că 
piața internă a energiei reprezintă un 
avantaj în vederea garantării trecerii la o 
producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că 
infrastructura de rețea trebuie reînnoită, 
dezvoltată și transformată în rețea 
inteligentă („smart grids”);

nevoie de o politică energetică orientată pe 
termen lung, care să garanteze securitatea 
aprovizionării, precum și prețuri 
competitive ale energiei în comparație cu 
țările terțe, atât în ceea ce privește 
producția de energie, cât și prețurile 
finale pentru consumatorii industriali și 
gospodării și care să prevină, de 
asemenea, sărăcia energetică și relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon, în special în 
cazul  sectoarelor industriale care 
contribuie cel mai mult la cercetare și 
dezvoltare,

Or. en

Amendamentul 263

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la
energie și securitatea aprovizionării, să 
permită o producție fără emisii de gaze 
dăunătoare mediului și să împiedice 
apariția emisiilor de carbon; subliniază că 
piața internă a energiei reprezintă un 
avantaj în vederea garantării trecerii la o 
producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că 
infrastructura de rețea trebuie reînnoită, 
dezvoltată și transformată în rețea 
inteligentă („smart grids”);

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze un consum mai 
mic de energie și să garanteze, în același 
timp, perenitatea industriilor, în special a 
IMM-urilor, să permită o producție cu
emisii scăzute sau nule de gaze dăunătoare 
mediului și să încerce să împiedice apariția 
emisiilor de carbon; subliniază că o piață 
internă deplină a energiei reprezintă un 
avantaj în ceea ce privește reducerea 
costurilor industriale și că infrastructura 
de rețea (inclusiv în cazul rețelelor de 
termoficare) trebuie reînnoită, dezvoltată și 
transformată în rețea inteligentă („smart 
grids”); o politică energetică pe termen 
lung ar trebui să includă interacțiunea 
dintre industrii și piața locală a 
termoficării și poate chiar să folosească 
căldura industrială de intensitate scăzută 
în sectorul rezidențial și cel al serviciilor, 
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lucru care va consolida siguranța 
aprovizionării și va crește eficiența 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 264
Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
permită o producție fără emisii de gaze 
dăunătoare mediului și să împiedice 
apariția emisiilor de carbon; subliniază că 
piața internă a energiei reprezintă un 
avantaj în vederea garantării trecerii la o 
producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că 
infrastructura de rețea trebuie reînnoită, 
dezvoltată și transformată în rețea 
inteligentă („smart grids”);

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
permită o producție fără emisii de gaze 
dăunătoare mediului și să împiedice 
apariția emisiilor de carbon; subliniază că 
piața internă a energiei reprezintă un 
avantaj în vederea garantării trecerii la o 
producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că 
infrastructura de rețea (inclusiv rețelele de 
termoficare) trebuie reînnoită, dezvoltată și 
transformată în rețea inteligentă („smart 
grids”); o politică energetică pe termen 
lung ar trebui să includă interacțiunea 
dintre industrii și piața locală a 
termoficării, precum și posibila utilizare a 
căldurii industriale de intensitate scăzută 
în sectorul rezidențial și cel al serviciilor, 
lucru care va consolida siguranța 
aprovizionării și va crește eficiența 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 265
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 15 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
permită o producție fără emisii de gaze 
dăunătoare mediului și să împiedice 
apariția emisiilor de carbon; subliniază că 
piața internă a energiei reprezintă un 
avantaj în vederea garantării trecerii la o 
producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că 
infrastructura de rețea trebuie reînnoită, 
dezvoltată și transformată în rețea 
inteligentă („smart grids”);

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, 
exploatând marele potențial al industriei 
europene în materie de eficiență 
energetică, să permită o producție fără 
emisii de gaze dăunătoare mediului și să 
împiedice apariția emisiilor de carbon; 
subliniază că piața internă a energiei 
reprezintă un avantaj în vederea garantării 
trecerii la o producție și o aprovizionare 
durabile și că infrastructura de rețea 
(inclusiv rețelele de termoficare) trebuie 
reînnoită, dezvoltată și transformată în 
rețea inteligentă („smart grids”); în plus, o 
politică energetică pe termen lung ar 
trebui să includă interacțiunea dintre 
industrii și piața locală a termoficării și 
poate chiar să folosească căldura 
industrială de intensitate scăzută în 
sectorul rezidențial și cel al serviciilor, 
lucru care va consolida siguranța 
aprovizionării și va crește eficiența 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 266
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
permită o producție fără emisii de gaze 
dăunătoare mediului și să împiedice 
apariția emisiilor de carbon; subliniază că 
piața internă a energiei reprezintă un 

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
permită o producție fără emisii de gaze 
dăunătoare mediului și să împiedice 
apariția emisiilor de carbon; consideră că o 
continuare a prezenței sectorului public în 
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avantaj în vederea garantării trecerii la o 
producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că 
infrastructura de rețea trebuie reînnoită, 
dezvoltată și transformată în rețea 
inteligentă („smart grids”);

domeniul energiei este esențială pentru 
dezvoltarea industriei și pentru existența 
de locuri de muncă decente în statele 
membre și că strategiile energetice 
naționale care au ca prioritate producția 
industrială în fiecare stat membru 
reprezintă un avantaj în vederea garantării 
trecerii la o producție cu emisii reduse de 
dioxid de carbon și a aprovizionării;

Or. pt

Amendamentul 267
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
permită o producție fără emisii de gaze 
dăunătoare mediului și să împiedice 
apariția emisiilor de carbon; subliniază că 
piața internă a energiei reprezintă un 
avantaj în vederea garantării trecerii la o 
producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că 
infrastructura de rețea trebuie reînnoită,
dezvoltată și transformată în rețea 
inteligentă („smart grids”);

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
ajute sectorul de producție să reducă în 
mod semnificativ emisiile de gaze 
dăunătoare mediului și să împiedice 
apariția emisiilor de carbon; subliniază că 
piața internă a energiei reprezintă un 
avantaj în vederea garantării trecerii la o 
producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că politica 
industrială trebuie să acopere, de 
asemenea, infrastructura de rețea pentru a 
garanta că aceasta este reînnoită și 
dezvoltată la timp și de o manieră 
rentabilă și că se promovează rețelele 
electrice inteligente; remarcă faptul că 
trecerea la o economie cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon necesită investiții 
directe semnificative în infrastructura 
energetică, lucru care necesită un cadru 
stabil și previzibil pentru politici, care să 
faciliteze deciziile în materie de investiții 
pe termen lung;

Or. en
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Amendamentul 268
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
permită o producție fără emisii de gaze 
dăunătoare mediului și să împiedice 
apariția emisiilor de carbon; subliniază că 
piața internă a energiei reprezintă un 
avantaj în vederea garantării trecerii la o 
producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că 
infrastructura de rețea trebuie reînnoită, 
dezvoltată și transformată în rețea 
inteligentă („smart grids”);

15. este convins că industria ar beneficia 
de o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să fie bazate pe securitatea 
aprovizionării și pe concurență și care să 
permită o producție care emite cea mai 
mică cantitate cu putință de emisii 
periculoase; subliniază că siguranța 
juridică și condițiile-cadru stabile sunt 
fundamentale pentru orice întreprindere 
și că piața internă a energiei reprezintă un 
avantaj în vederea garantării trecerii la o 
producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că 
infrastructura de rețea trebuie reînnoită, 
dezvoltată și transformată în rețea 
inteligentă („smart grids”); de asemenea, 
subliniază că economisirea energiei 
înseamnă economisirea resurselor;

Or. en

Amendamentul 269
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
permită o producție fără emisii de gaze 
dăunătoare mediului și să împiedice 
apariția emisiilor de carbon; subliniază că 
piața internă a energiei reprezintă un 
avantaj în vederea garantării trecerii la o 

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
permită o producție fără emisii de gaze 
dăunătoare mediului și să împiedice 
apariția emisiilor de carbon; subliniază că 
piața internă a energiei reprezintă un 
avantaj în vederea garantării trecerii la o 
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producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că 
infrastructura de rețea trebuie reînnoită, 
dezvoltată și transformată în rețea 
inteligentă („smart grids”);

producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că 
infrastructura de rețea trebuie reînnoită, 
dezvoltată și transformată în rețea 
inteligentă („smart grids”); de asemenea, 
subliniază că trebuie să se țină seama de 
avantajul concurențial oferit de alte 
infrastructuri de rețele (digitale și de 
transport) prin adoptarea unei strategii 
care urmărește ca acestea să devină cât 
mai moderne și mai eficiente;

Or. fr

Amendamentul 270
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
permită o producție fără emisii de gaze 
dăunătoare mediului și să împiedice 
apariția emisiilor de carbon; subliniază că 
piața internă a energiei reprezintă un 
avantaj în vederea garantării trecerii la o 
producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că 
infrastructura de rețea trebuie reînnoită,
dezvoltată și transformată în rețea 
inteligentă („smart grids”);

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
permită o producție fără emisii de gaze 
dăunătoare mediului și să împiedice 
relocarea emisiilor de carbon; subliniază 
că piața internă a energiei reprezintă un 
avantaj în vederea garantării trecerii la o 
producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că 
infrastructura de rețea trebuie reînnoită și
dezvoltată, de asemenea prin liberalizare, 
și că trebuie promovate rețelele și 
contoarele inteligente; subliniază că ar 
trebui menținute deschise toate opțiunile 
în materie de energie, inclusiv cea 
nucleară, în conformitate cu mixul 
energetic ales de fiecare stat membru ;

Or. en
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Amendamentul 271
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
permită o producție fără emisii de gaze 
dăunătoare mediului și să împiedice 
apariția emisiilor de carbon; subliniază că 
piața internă a energiei reprezintă un 
avantaj în vederea garantării trecerii la o 
producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că 
infrastructura de rețea trebuie reînnoită, 
dezvoltată și transformată în rețea 
inteligentă („smart grids”);

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică și de mediu 
ambițioasă dar realistă orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, 
reducerea dependenței noastre de 
combustibilii fosili și creșterea eficienței
activităților de producție și consumului și 
care să împiedice relocarea emisiilor de 
carbon; subliniază că piața internă a 
energiei reprezintă un avantaj în vederea 
garantării trecerii la o producție cu emisii 
reduse de dioxid de carbon și a 
aprovizionării și că infrastructura de rețea 
trebuie reînnoită, dezvoltată și transformată 
în rețea inteligentă („smart grids”);

Or. en

Amendamentul 272
Silvia-Adriana Țicău, Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
permită o producție fără emisii de gaze 
dăunătoare mediului și să împiedice 
apariția emisiilor de carbon; subliniază că 
piața internă a energiei reprezintă un 
avantaj în vederea garantării trecerii la o 
producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că 
infrastructura de rețea trebuie reînnoită, 

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică și de mediu 
ambițioasă dar realistă orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, 
reducerea dependenței noastre de 
combustibilii fosili și creșterea eficienței 
activităților de producție și consumului și 
care să împiedice relocarea emisiilor de 
carbon; subliniază că piața internă a 
energiei reprezintă un avantaj în vederea 
garantării trecerii la o producție cu emisii 
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dezvoltată și transformată în rețea 
inteligentă („smart grids”);

reduse de dioxid de carbon și a 
aprovizionării și că infrastructura de rețea 
trebuie reînnoită, dezvoltată și transformată 
în rețea inteligentă („smart grids”);

Or. en

Amendamentul 273
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
permită o producție fără emisii de gaze 
dăunătoare mediului și să împiedice 
apariția emisiilor de carbon; subliniază că 
piața internă a energiei reprezintă un 
avantaj în vederea garantării trecerii la o 
producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că 
infrastructura de rețea trebuie reînnoită, 
dezvoltată și transformată în rețea 
inteligentă („smart grids”);

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, 
reducerea dependenței noastre de 
combustibilii fosili și creșterea eficienței 
activităților de producție și consumului și 
care să împiedice relocarea emisiilor de 
carbon; subliniază că piața internă a 
energiei reprezintă un avantaj în vederea 
garantării trecerii la o producție cu emisii 
reduse de dioxid de carbon și a 
aprovizionării și că infrastructura de rețea 
trebuie reînnoită, dezvoltată și transformată 
în rețea inteligentă („smart grids”);

Or. en

Amendamentul 274
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
permită o producție fără emisii de gaze 

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării și să 
permită o producție cu emisii reduse de 
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dăunătoare mediului și să împiedice 
apariția emisiilor de carbon; subliniază că 
piața internă a energiei reprezintă un 
avantaj în vederea garantării trecerii la o 
producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că 
infrastructura de rețea trebuie reînnoită, 
dezvoltată și transformată în rețea 
inteligentă („smart grids”);

gaze dăunătoare mediului; subliniază că 
piața internă a energiei reprezintă un 
avantaj în vederea garantării trecerii la o 
producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că 
infrastructura de rețea trebuie reînnoită, 
dezvoltată și transformată în rețea 
inteligentă („smart grids”);

Or. de

Amendamentul 275
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
permită o producție fără emisii de gaze 
dăunătoare mediului și să împiedice 
apariția emisiilor de carbon; subliniază că
piața internă a energiei reprezintă un 
avantaj în vederea garantării trecerii la o 
producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că 
infrastructura de rețea trebuie reînnoită, 
dezvoltată și transformată în rețea 
inteligentă („smart grids”);

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
permită o producție fără emisii de gaze 
dăunătoare mediului și să împiedice 
apariția emisiilor de carbon; subliniază că
armonizarea în continuare a pieței interne
a energiei reprezintă un avantaj în vederea 
garantării trecerii la o producție cu emisii 
reduse de dioxid de carbon și a 
aprovizionării și că infrastructura pentru o 
rețea transeuropeană de energie trebuie 
reînnoită, dezvoltată și transformată în 
rețea inteligentă („smart grids”), în special 
cu sprijinul fondurilor de la Banca 
Europeană de Investiții;

Or. fr

Amendamentul 276
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 15 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
permită o producție fără emisii de gaze 
dăunătoare mediului și să împiedice 
apariția emisiilor de carbon; subliniază că 
piața internă a energiei reprezintă un 
avantaj în vederea garantării trecerii la o 
producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că 
infrastructura de rețea trebuie reînnoită, 
dezvoltată și transformată în rețea 
inteligentă („smart grids”);

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
permită o producție durabilă și să 
împiedice relocarea emisiilor de carbon; 
subliniază că piața internă a energiei 
reprezintă un avantaj în vederea garantării 
trecerii la o producție cu emisii reduse de 
dioxid de carbon și a aprovizionării și că 
infrastructura de rețea trebuie reînnoită, 
dezvoltată și transformată în rețea 
inteligentă („smart grids”);

Or. en

Amendamentul 277
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
permită o producție fără emisii de gaze 
dăunătoare mediului și să împiedice 
apariția emisiilor de carbon; subliniază că 
piața internă a energiei reprezintă un 
avantaj în vederea garantării trecerii la o 
producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că 
infrastructura de rețea trebuie reînnoită, 
dezvoltată și transformată în rețea 
inteligentă („smart grids”);

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
permită o producție cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și să împiedice relocarea
emisiilor de carbon; subliniază că piața 
internă a energiei reprezintă un avantaj în 
vederea garantării trecerii la o producție cu 
emisii reduse de dioxid de carbon și a 
aprovizionării și că infrastructura de rețea 
trebuie reînnoită, dezvoltată și transformată 
în rețea inteligentă („smart grids”);

Or. en
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Amendamentul 278
Adam Gierek

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
permită o producție fără emisii de gaze 
dăunătoare mediului și să împiedice 
apariția emisiilor de carbon; subliniază că 
piața internă a energiei reprezintă un 
avantaj în vederea garantării trecerii la o 
producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că
infrastructura de rețea trebuie reînnoită, 
dezvoltată și transformată în rețea 
inteligentă („smart grids”);

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică și de infrastructură
orientată pe termen lung și pe solidaritate, 
care să garanteze prețuri reduse la energie 
și securitatea aprovizionării în UE, să 
permită o producție fără emisii de gaze 
dăunătoare mediului și să împiedice 
apariția emisiilor de carbon; subliniază că 
piața internă a energiei reprezintă un 
avantaj în vederea garantării trecerii la o 
producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că rețelele 
inteligente („smart grids”) de electricitate 
și gaz trebuie reînnoite și dezvoltate;

Or. pl

Amendamentul 279
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
permită o producție fără emisii de gaze 
dăunătoare mediului și să împiedice 
apariția emisiilor de carbon; subliniază că 
piața internă a energiei reprezintă un 
avantaj în vederea garantării trecerii la o 
producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că 
infrastructura de rețea trebuie reînnoită, 
dezvoltată și transformată în rețea 
inteligentă („smart grids”);

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
permită o producție cu emisii reduse de 
gaze dăunătoare mediului și să împiedice 
apariția emisiilor de carbon; subliniază că 
piața internă a energiei reprezintă un 
avantaj în vederea garantării trecerii la o 
producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că 
infrastructura de rețea trebuie reînnoită, 
dezvoltată și transformată în rețea 
inteligentă („smart grids”);
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Or. es

Amendamentul 280
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
permită o producție fără emisii de gaze 
dăunătoare mediului și să împiedice 
apariția emisiilor de carbon; subliniază că 
piața internă a energiei reprezintă un 
avantaj în vederea garantării trecerii la o 
producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că 
infrastructura de rețea trebuie reînnoită, 
dezvoltată și transformată în rețea 
inteligentă („smart grids”);

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
încurajeze eficiența energetică și 
economiile de energie, să permită o 
producție fără emisii de gaze dăunătoare 
mediului și să împiedice relocarea
emisiilor de carbon; subliniază că piața 
internă a energiei reprezintă un avantaj în 
vederea garantării trecerii la o producție cu 
emisii reduse de dioxid de carbon și a 
aprovizionării și că infrastructura de rețea 
trebuie reînnoită, dezvoltată și transformată 
în rețea inteligentă („smart grids”);

Or. en

Amendamentul 281
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri adecvate la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
permită o producție fără emisii de gaze 
dăunătoare mediului și să împiedice
apariția emisiilor de carbon; subliniază că 
piața internă a energiei reprezintă un 
avantaj în vederea garantării trecerii la o 
producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că 

15. este convins că industria are nevoie de 
o politică energetică orientată pe termen 
lung, care să garanteze prețuri accesibile la 
energie și securitatea aprovizionării, să 
permită o producție fără emisii de gaze 
dăunătoare mediului și să împiedice 
apariția emisiilor de carbon; subliniază că 
piața internă a energiei reprezintă un 
avantaj în vederea garantării trecerii la o 
producție cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și a aprovizionării și că 
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infrastructura de rețea trebuie reînnoită, 
dezvoltată și transformată în rețea 
inteligentă („smart grids”);

infrastructura de rețea trebuie reînnoită, 
dezvoltată și transformată în rețea 
inteligentă („smart grids”);

Or. el

Amendamentul 282
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază importanța preluării 
inițiativei în continuarea dezvoltării 
producției de autoturisme electrice pentru 
sectorul european al automobilelor; în 
acest sens, invită Comisia Europeană să 
asigure, până la jumătatea anului 2011 
cel târziu, condiții cadru pentru 
dezvoltarea vehiculelor electrice, în 
special cu privire la standardizarea 
infrastructurilor și a tehnologiilor de 
încărcare care vor garanta 
interoperabilitatea și siguranța 
infrastructurilor; în plus, invită Comisia 
să stabilească cerințe armonizate pentru 
omologarea vehiculelor electrice, cu 
privire, în mod specific, la sănătatea și 
siguranța atât a lucrătorilor, cât și a 
utilizatorilor finali;

Or. nl

Amendamentul 283

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. reamintește imensul potențial de 
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creare de locuri de muncă și de reducere 
a costurilor care se prevede că va apărea 
datorită îmbunătățirii eficienței 
energetice; astfel, adoptarea unor măsuri 
care includ obiective, standarde și 
mecanisme de referință care să garanteze 
îmbunătățirea eficienței energetice trebuie 
să stea la baza inițiativelor din toate 
sectoarele;

Or. en

Amendamentul 284
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită inovații în sectorul social și 
cel medical, astfel încât industriile să nu 
se confrunte cu lipsa de forță de muncă 
sau cu costuri mai mari cu forța de 
muncă în următoarele decenii;

Or. en

Amendamentul 285
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. atrage atenția asupra potențialului 
de economie de energie al tehnologiilor 
„inteligente”;

Or. de

Amendamentul 286
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Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. consideră că este nevoie de o politică 
de îmbunătățire a sustenabilității 
sistemelor de transport și a infrastructurii 
prin măsuri cum ar fi tehnologii mai 
eficiente, interoperabilitate, soluții 
inovatoare în materie de mobilitate, dar și 
politici de folosire a forței de muncă 
locale, astfel încât să se garanteze că 
lanțurile de producție vor funcționa cu 
sisteme logistice mai durabile și cu costuri 
de operare reduse;

Or. en

Amendamentul 287

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15c (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15c. consideră că tehnologiile TIC 
moderne prezintă un mare potențial 
pentru inovațiile care sprijină 
durabilitatea și ecoeficiența, de exemplu 
prin integrarea tehnologiilor prin 
adăugarea unor niveluri suplimentare de 
inteligență peste nivelurile fizice pentru a 
crește eficiența gestionării sistemelor 
(cum ar fi furnizarea de apă, sistemele de 
transport); subliniază necesitatea de a 
avea posibilitatea de a utiliza standarde 
TIC deschise pentru aceste soluții și, prin 
urmare, îndeamnă Comisia să solicite ca 
standardele să fie deschise și părțile 
interesate să promoveze dezvoltarea unor 
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standarde deschise corespunzătoare, care 
să sprijine eficiența resurselor;

Or. en

Amendamentul 288
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită să se depună toate eforturile 
pentru a se elimina lacunele în materie de 
competențe, printre altele prin intermediul:

16. atrage atenția asupra necesității de 
suficient personal tehnic calificat; prin 
urmare, consideră că sunt necesare 
investiții mai mari în domeniul educației 
și formarii; solicită să se depună toate 
eforturile pentru a se elimina lacunele în 
materie de competențe, printre altele prin 
intermediul:

Or. fr

Amendamentul 289
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită să se depună toate eforturile 
pentru a se elimina lacunele în materie de 
competențe, printre altele prin intermediul:

16. solicită să se depună toate eforturile 
pentru a se elimina lacunele în materie de 
competențe pentru a promova calificarea 
forței de muncă și pentru a atrage 
interesul pentru industrie al tinerilor 
absolvenți, printre altele prin intermediul:

Or. fr
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Amendamentul 290
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 16. solicită să se depună toate 
eforturile pentru a se elimina 
lacunele în materie de competențe, 
printre altele prin intermediul:

16. solicită să se depună toate eforturile 
pentru a se elimina lacunele în materie de 
competențe la toate nivelurile, printre 
altele prin intermediul:

Or. da

Amendamentul 291
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- unui dialog instituționalizat între 
autoritățile competente și partenerii sociali 
în vederea actualizării programelor de 
învățământ și a dezvoltării de metode 
eficiente de trecere de la școală la piața 
muncii;

- unui dialog instituționalizat între 
autoritățile competente și partenerii sociali 
în vederea actualizării programelor de 
învățământ în vederea includerii culturii 
„spiritului antreprenorial” și a 
sensibilizării față de mediul 
întreprinderilor și a dezvoltării de metode 
eficiente de trecere de la școală la piața 
muncii, în special prin încurajarea 
promovării programelor de mobilitate 
individuală, cum ar fi „Erasmus pentru 
tinerii antreprenori” și „Erasmus pentru 
ucenici”;

Or. fr

Amendamentul 292
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 1 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- unui dialog instituționalizat între 
autoritățile competente și partenerii sociali 
în vederea actualizării programelor de 
învățământ și a dezvoltării de metode 
eficiente de trecere de la școală la piața 
muncii;

- unui dialog instituționalizat între 
autoritățile competente și partenerii sociali 
în vederea actualizării programelor de 
învățământ și a dezvoltării de metode 
eficiente de trecere de la educație la viața 
profesională;

Or. en

Amendamentul 293
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- unui dialog instituționalizat între 
autoritățile competente și partenerii sociali 
în vederea actualizării programelor de 
învățământ și a dezvoltării de metode 
eficiente de trecere de la școală la piața 
muncii;

- unui dialog instituționalizat între 
autoritățile competente, reprezentanții 
întreprinderilor și partenerii sociali în 
vederea actualizării programelor de 
învățământ și a dezvoltării de metode 
eficiente de trecere de la școală la piața 
muncii;

Or. fr

Amendamentul 294
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 1a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- subliniază atât necesitatea îmbunătățirii 
la nivel european a învățării prin muncă 
pentru a conecta mai bine sistemele de 
formare vocaționale la piața muncii, cât și 
importanța consolidării apelului la 
formarea vocațională în întreaga Europă 
cu o permeabilitate mai mare la 
învățământul superior pentru absolvenții 
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de învățământ vocațional;

Or. de

Amendamentul 295
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 1a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- garantarea dreptului la învățare 
continuă pentru toți cetățenii, cărora 
trebuie să li se ofere șansa de a se 
recalifica în timpul vieții profesionale, 
fapt esențial pentru egalitate și 
solidaritate, dar și pentru competitivitate 
în perioadele de dificultăți economice;

Or. sv

Amendamentul 296
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 1a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- unei formări inovatoare a tinerilor 
studenți în calitate de viitori angajați, gata 
să se confrunte cu evoluțiile tehnologice 
preconizate, precum și prin intermediul 
unor relații mai apropiate între 
universități, institute de cercetare și 
industrie;

Or. en

Amendamentul 297
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 2 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- unor inițiative armonizate în vederea 
consolidării predării disciplinelor STEM 
(știință, tehnologie, inginerie și 
matematică) la toate nivelurile, în special 
pentru femei, și al schimbului de bune 
practici;

- unor inițiative armonizate în vederea 
consolidării predării disciplinelor STEM 
(știință, tehnologie, inginerie și 
matematică) la toate nivelurile, în special 
pentru femei, și al schimbului de bune 
practici atât în domeniul învățământului, 
cât și în domeniul formării; promovării 
schimbului de măsuri inovatoare pentru a 
îmbina viața profesională și viața de 
familie, precum și pentru a promova 
egalitatea între femei și bărbați;

Or. fr

Amendamentul 298
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- unor inițiative armonizate în vederea 
consolidării predării disciplinelor STEM
(știință, tehnologie, inginerie și 
matematică) la toate nivelurile, în special 
pentru femei, și al schimbului de bune 
practici;

- ameliorarea și extinderea accesului la 
toate nivelurile de educație și formare, în 
special pentru disciplinele STEM (știință, 
tehnologie, inginerie și matematică) prin 
coordonarea inițiativelor și schimbul de 
bune practici;

Or. es

Amendamentul 299
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- unor inițiative armonizate în vederea 
consolidării predării disciplinelor STEM 
(știință, tehnologie, inginerie și 

- unor inițiative armonizate în vederea 
consolidării predării științei, tehnologiei,
ingineriei și matematicii și a îmbunătățirii
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matematică) la toate nivelurile, în special
pentru femei, și al schimbului de bune 
practici;

disciplinelor legate în mod specific de 
înființarea de întreprinderi ca parte a 
educației fundamentale, la toate nivelurile, 
în special în cazul femeilor, și a
schimbului de bune practici;

Or. es

Amendamentul 300
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- unor inițiative armonizate în vederea 
consolidării predării disciplinelor STEM 
(știință, tehnologie, inginerie și 
matematică) la toate nivelurile, în special 
pentru femei, și al schimbului de bune 
practici;

- unor inițiative armonizate în vederea 
consolidării predării disciplinelor STEM 
(știință, tehnologie, inginerie și 
matematică) la toate nivelurile, în special 
pentru femei, pentru grupurile vulnerabile 
și pentru lucrătorii imigranți, și al 
schimbului de bune practici;

Or. en

Amendamentul 301
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- unor inițiative armonizate în vederea 
consolidării predării disciplinelor STEM 
(știință, tehnologie, inginerie și 
matematică) la toate nivelurile, în special 
pentru femei, și al schimbului de bune 
practici;

- unor inițiative armonizate în vederea 
consolidării predării disciplinelor STEM 
(știință, tehnologie, inginerie și 
matematică) la toate nivelurile, având grijă 
să se implice ambele sexe, și al schimbului 
de bune practici;

Or. en
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Amendamentul 302
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- unor inițiative armonizate în vederea 
consolidării predării disciplinelor STEM 
(știință, tehnologie, inginerie și 
matematică) la toate nivelurile, în special 
pentru femei, și al schimbului de bune 
practici;

- unor inițiative armonizate în vederea 
consolidării predării disciplinelor STEM 
(știință, tehnologie, inginerie și 
matematică) la toate nivelurile și al 
schimbului de bune practici;

Or. de

Amendamentul 303

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 2a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- unor activități coordonate pentru 
îmbunătățirea predării și pentru o mai 
bună conștientizare a rolului economic al 
sectorului industrial european, precum și 
a necesității transformării lor inovatoare 
în cadrul unei economii cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon și eficiente din 
punctul de vedere al resurselor;

Or. en

Amendamentul 304
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 2a (nouă) 



AM\839013RO.doc 53/89 PE452.770v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- unei intensificări a eforturilor de a 
încuraja cetățenii tineri și în special 
femeile să opteze pentru cursurile de 
formare în domeniul disciplinelor STEM;

Or. de

Amendamentul 305
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 3a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- perfecționării forței de muncă existente, 
punând accentul pe angajații cu 
competențe reduse și cei a căror formare 
este depășită; scopul perfecționării este 
stimularea competitivității firmelor și a 
perspectivelor profesionale ale 
angajaților; este esențial ca 
perfecționarea să nu fie realizată pur și 
simplu în lumina evaluării individuale a 
întreprinderii privind cerințele sale de 
perfecționare; de asemenea, trebuie să li 
se garanteze angajaților întreținerea și 
dezvoltarea continuă a competențelor care 
le consolidează perspectivele profesionale 
în alte întreprinderi/sectoare; ar trebui să 
existe o planificare sistematică pentru 
formarea tuturor angajaților;

Or. da

Amendamentul 306
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 3a (nouă) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- introducerii la nivel european a unei 
gestionări pe bază de indicatori a 
locurilor de muncă și a expertizelor la 
nivel de ramuri profesionale, întreprinderi 
și cele mai dezvoltate regiuni industriale;

Or. en

Amendamentul 307
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 3b (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- creării unor observatoare a profesiilor 
industriale la nivel regional, național și 
european pentru a identifica viitoarele 
profesii și cererea în domeniu;

Or. en

Amendamentul 308
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- deschiderii și modernizării universităților 
în cadrul cărora personalul calificat poate 
obține calificări superioare (ingineri, 
informaticieni, tehnicieni);

- stabilirii, în colaborare cu organismele 
de formare și partenerii sociali, a unei 
formări profesionale prin alternanță și a 
unor programe de recalificare de-a lungul 
întregii vieți profesionale atât pentru 
lucrători, cât și pentru angajatori; 
deschiderii și modernizării universităților 
în cadrul cărora personalul calificat poate 
obține calificări superioare (ingineri, 
informaticieni, tehnicieni); O cultură 
industrială durabilă
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Or. fr

Amendamentul 309
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- deschiderii și modernizării universităților 
în cadrul cărora personalul calificat poate 
obține calificări superioare (ingineri, 
informaticieni, tehnicieni); 

- deschiderii și modernizării universităților 
în cadrul cărora personalul calificat poate 
obține calificări superioare (ingineri, 
informaticieni, tehnicieni) sau prin 
intermediul unei cooperări crescute între 
universitățile axate pe cercetare și 
universitățile unde se studiază științele 
aplicate, precum și instituțiile educative 
care sunt orientate mai degrabă spre 
formarea profesională; 

Or. en

Amendamentul 310
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- deschiderii și modernizării universităților 
în cadrul cărora personalul calificat poate 
obține calificări superioare (ingineri, 
informaticieni, tehnicieni); 

- deschiderii și modernizării universităților 
în cadrul cărora personalul calificat poate 
obține calificări superioare de-a lungul 
vieții, precum și recalificări (ingineri, 
informaticieni, tehnicieni); 

Or. en

Amendamentul 311
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 4 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- deschiderii și modernizării universităților 
în cadrul cărora personalul calificat poate 
obține calificări superioare (ingineri, 
informaticieni, tehnicieni);

- deschiderii, modernizării și consolidării 
financiare a universităților în cadrul cărora 
personalul calificat poate obține calificări 
superioare (ingineri, informaticieni, 
tehnicieni);

Or. de

Amendamentul 312
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 4a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- unei mobilități și flexibilități mai bune în 
formarea profesională și educațională, 
ținând seama de cerințele individuale, în 
special de cele ale IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 313
Michael Theurer

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 4a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- unei mobilități și flexibilități mai bune în 
formarea profesională și educațională, 
atât pentru angajați, cât și pentru 
angajatori, ținând seama de cerințele 
individuale, în special în ceea ce privește 
IMM-urile;

Or. en
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Amendamentul 314
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 4a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- încurajării statelor membre să reformeze 
sistemul de pensii și să elimine 
stimulentele pentru ieșirea timpurie de pe 
piața muncii, pentru a crește rata de 
angajare a lucrătorilor mai în vârstă;

Or. en

Amendamentul 315
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 4a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- studierii noilor necesități create de 
dezvoltarea profesiilor „economiei 
ecologice” în domeniul ocupării forței de 
muncă și al calificării pentru a răspunde 
acestor necesități printr-o formare 
adecvată;

Or. fr

Amendamentul 316
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 4a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- încurajarea sinergiilor care promovează 
universitățile cu o mai bună cultură a 
afacerilor și întreprinderile orientate mai 
mult către cunoaștere; 
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Or. es

Amendamentul 317
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 4a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- măsurilor de încurajare a venirii în UE 
a inginerilor și cercetătorilor calificați din 
țări terțe;

Or. fr

Amendamentul 318
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 4a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- instituirii unor stimulente astfel încât 
sistemul universitar să-și ajusteze 
programa de învățământ în consecință;

Or. en

Amendamentul 319
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 16 – liniuța 4b (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- recunoașterii faptului că migrația 
economică legală poate ajuta la 
diminuarea carențelor imediate de pe 
piața muncii din Europa; UE trebuie să-și 
îmbunătățească performanțele în ceea ce 
privește atragerea de migranți calificați; 
în acest context, solicită Comisiei să 
garanteze transpunerea rapidă și la timp 
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de către statele membre a cărții albastre a 
UE;

Or. en

Amendamentul 320
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. consideră că o piață a capitalurilor 
funcțională este esențială pentru o 
economie dinamică și inovatoare; 
obstacolele din calea accesului la credit 
au devenit mai mari  în timpul crizei 
economice; normele de reglementare a 
pieței financiare trebuie să evite 
periclitarea nevoilor de finanțare pe 
termen scurt a economiei reale și a 
capacității de investiție a întreprinderilor; 
în consecință, impactul cumulat al noilor 
norme de reglementare a sistemului 
bancar și/sau a noilor taxe trebuie să fie 
gestionat astfel încât să se evite orice 
impact negativ substanțial asupra 
competitivității sectorului financiar și 
industrial;

Or. en

Amendamentul 321
Silvia-Adriana Țicău, Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O cultură industrială durabilă
16a. subliniază importanța creării unui 
cadru adecvat pentru ca industria să 
rămână în Europa și pentru a-i 
îmbunătăți competitivitatea globală; 
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consideră, astfel, că politicile UE ar trebui 
să se bazeze pe evaluări de impact 
robuste, care analizează sub toate 
unghiurile beneficiile economice, 
societale și de mediu ale politicilor UE;

Or. en

Amendamentul 322
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază importanța creării unui 
cadru adecvat pentru ca industria să 
rămână în Europa și pentru a-i 
îmbunătăți competitivitatea globală; 
consideră, astfel, că politicile UE ar trebui 
să se bazeze pe evaluări de impact 
robuste, care analizează sub toate 
unghiurile beneficiile economice, 
societale și de mediu ale politicilor UE;

Or. en

Amendamentul 323
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază faptul că reticența 
comparativă de a întreprinde activități 
profesionale independente poate fi 
depășită prin crearea unui mediu mai 
atractiv pentru cei care încep activități 
independente, prin sisteme de sprijin mai 
integrate, cum ar fi ENTRE:DI și 
programe specifice precum „Erasmus 
pentru tinerii antreprenori”;



AM\839013RO.doc 61/89 PE452.770v01-00

RO

Or. de

Amendamentul 324
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază importanța creării unui 
cadru adecvat pentru ca industria să 
rămână în Europa și pentru a-i 
îmbunătăți competitivitatea globală; 
consideră, astfel, că politicile UE ar trebui 
să se bazeze pe evaluări de impact 
robuste, care analizează sub toate 
unghiurile beneficiile economice, 
societale și de mediu ale politicilor UE;

Or. en

Amendamentul 325
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. salută propunerea Comisiei de a 
explora noi căi de finanțare pentru marile 
proiecte europene din domeniul 
infrastructurii și sprijină crearea unui 
proiect de obligațiuni UE realizat în 
colaborare cu Banca Europeană de 
Investiții;

Or. en

Amendamentul 326
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3a (nou) (după punctul 16 – liniuța 4)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Concurența echitabilă

Or. fr

Amendamentul 327
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. este convins de necesitatea punerii 
instrumentelor pieței interne în slujba 
politicii industriale europene pentru a 
promova apariția marilor „campioni 
europeni” care să reprezinte puncte de 
referință la nivel mondial în domeniul lor 
de activitate precum Galileo sau SESAR; 
solicită UE să nu impună întreprinderilor 
sale constrângeri prea asimetrice față de 
cele impuse în țările terțe;

Or. fr

Amendamentul 328
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 16b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. subliniază necesitatea ca UE să 
garanteze întreprinderilor sale 
deschiderea reciprocă a piețelor publice în 
cadrul negocierii acordurilor bilaterale și 
multilaterale cu țările terțe, mărind, în 
același timp, eficacitatea utilizării de către 
IMM-uri a instrumentelor de protecție 
comercială pentru combaterea măsurilor 
de dumping monetar, social și ecologic,  a 
pirateriei, a contrafacerilor sau a 
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copierilor ilegale;

Or. fr

Amendamentul 329
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 16c (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16c. solicită ca UE să impună, la fel ca 
SUA, Canada, China sau Japonia, 
indicația țării de origine pentru anumite 
produse importate din țări terțe pentru ca 
exigențele în materie de trasabilitate să le 
fie aplicate, la fel ca produselor fabricate 
în UE;

Or. fr

Amendamentul 330
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 16d (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16d. solicită consolidarea combaterii 
emisiilor de CO2 din afara UE, prin 
includerea în sistemul de comercializare a 
cotelor de emisii de gaze cu efect de seră a 
produselor fabricate în afara Uniunii 
Europene, care nu fac obiectul 
exigențelor privind emisiile de dioxid de 
carbon și care sunt produse în sectoare ce 
prezintă riscuri de delocalizare;

Or. fr
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Amendamentul 331
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 16e (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16e. insistă ca UE să examineze practicile 
economice ale țărilor terțe înainte de a-și 
elabora propriile politici și solicită 
Comisiei să evalueze, ca criteriu, situația 
concurențială a întreprinderilor europene 
pe plan internațional atunci când 
monitorizează ajutoarele de stat;

Or. fr

Amendamentul 332
Herbert Reul, Daniel Caspary, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Jens Rohde, Eija-
Riitta Korhola, Werner Langen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia 
Hibner, Jürgen Creutzmann, Bendt Bendtsen, Lena Kolarska-Bobińska, Amalia 
Sartori, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită o politică UE mai consolidată 
și armonizată pentru piețele de referință, 
precum industriile din domeniul mediului 
(aprox. 3,5 milioane de angajați, cifră de 
afaceri de 300 de miliarde EUR, cotă de 
piață la nivel mondial de până la 50%); 
subliniază că multe piețe „tradiționale”, 
de exemplu piața oțelului, a 
automobilelor, a construcției de nave au o 
capacitate mare de inovare și/sau avantaje 
comparative, care ar trebui exploatate pe 
deplin și că, în acest sens, ar trebui 
continuată elaborarea de norme specifice 
produselor, precum Directiva privind 
proiectarea ecologică, și introducerea 
unor inițiative care să stimuleze industria, 
precum „inițiativa privind automobilele 
ecologice”;

17. solicită demararea unor inițiative care 
să identifice factorii care impulsionează 
creșterea economică, inovația și 
competitivitatea în diverse sectoare și să 
se propună, ca răspuns la aceasta, politici 
bazate pe piață care să determine condiții-
cadru favorabile și previzibile pentru 
creștere, inovație și competitivitate în 
toate sectoarele, fără a-i alege a priori pe 
câștigători; 
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Or. en

Amendamentul 333
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită o politică UE mai consolidată 
și armonizată pentru piețele de referință, 
precum industriile din domeniul mediului 
(aprox. 3,5 milioane de angajați, cifră de 
afaceri de 300 de miliarde EUR, cotă de 
piață la nivel mondial de până la 50%);
subliniază că multe piețe „tradiționale”, 
de exemplu piața oțelului, a 
automobilelor, a construcției de nave au o 
capacitate mare de inovare și/sau avantaje 
comparative, care ar trebui exploatate pe 
deplin și că, în acest sens, ar trebui 
continuată elaborarea de norme specifice 
produselor, precum Directiva privind 
proiectarea ecologică, și introducerea 
unor inițiative care să stimuleze industria, 
precum „inițiativa privind automobilele 
ecologice”;

17. solicită demararea unor inițiative ale 
UE care să identifice factorii care 
impulsionează creșterea economică, 
inovația și competitivitatea în diverse 
sectoare și să se propună, ca răspuns la 
aceasta, politici bazate pe piață; soluțiile 
bazate pe piață ar trebui să fie 
implementate fără a alege câștigători din 
diverse sectoare – UE ar trebui să 
consolideze competitivitatea în toate 
sectoarele prin instituirea unor condiții-
cadru favorabile și previzibile;

Or. en

Amendamentul 334
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită o politică UE mai consolidată și
armonizată pentru piețele de referință, 
precum industriile din domeniul mediului
(aprox. 3,5 milioane de angajați, cifră de 
afaceri de 300 de miliarde EUR, cotă de 
piață la nivel mondial de până la 50%); 
subliniază că multe piețe „tradiționale”, 
de exemplu piața oțelului, a automobilelor, 

17. solicită o politică UE mai consolidată,
armonizată și neutră din punct de vedere 
tehnologic pentru piețele de referință, 
precum industriile din domeniul mediului
(aprox. 3,5 milioane de angajați, cifră de 
afaceri de 300 de miliarde EUR, cotă de 
piață la nivel mondial de până la 50%) și 
industriile producătoare cu o capacitate 
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a construcției de nave au o capacitate mare 
de inovare și/sau avantaje comparative, 
care ar trebui exploatate pe deplin și că, în 
acest sens, ar trebui continuată elaborarea 
de norme specifice produselor, precum 
Directiva privind proiectarea ecologică, și 
introducerea unor inițiative care să 
stimuleze industria, precum „inițiativa 
privind automobilele ecologice”;

mai mare de inovare, precum industriile
oțelului, a automobilelor, a construcției de 
nave, care au avantaje comparative, care ar 
trebui exploatate pe deplin; în acest sens, 
ar trebui continuată elaborarea de norme 
specifice produselor în contextul eficienței 
costurilor, precum Directiva privind 
proiectarea ecologică, și activitatea de
introducere a unor inițiative care să 
stimuleze industria, precum „inițiativa 
privind automobilele ecologice”; în acest 
context, solicită o campanie pe termen 
lung privind consumul durabil pentru a 
sensibiliza și a schimba comportamentul 
și pentru a sprijini astfel noile produse și 
modele inovatoare;

Or. de

Amendamentul 335
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită o politică UE mai consolidată și 
armonizată pentru piețele de referință, 
precum industriile din domeniul mediului 
(aprox. 3,5 milioane de angajați, cifră de 
afaceri de 300 de miliarde EUR, cotă de 
piață la nivel mondial de până la 50%); 
subliniază că multe piețe „tradiționale”, de 
exemplu piața oțelului, a automobilelor, a 
construcției de nave au o capacitate mare 
de inovare și/sau avantaje comparative, 
care ar trebui exploatate pe deplin și că în 
acest sens, ar trebui continuată elaborarea 
de norme specifice produselor, precum 
Directiva privind proiectarea ecologică, și 
introducerea unor inițiative care să 
stimuleze industria, precum „inițiativa 
privind automobilele ecologice”; 

17. solicită o politică UE mai consolidată și 
armonizată pentru piețele de referință, 
precum industriile din domeniul mediului 
(aprox. 3,5 milioane de angajați, cifră de 
afaceri de 300 de miliarde EUR, cotă de 
piață la nivel mondial de până la 50%); 
subliniază că multe piețe „tradiționale”, de 
exemplu piața oțelului, a automobilelor, a 
construcției de nave au o capacitate mare 
de inovare și/sau avantaje comparative, 
care ar trebui exploatate pe deplin  și că în 
acest sens, ar trebui continuată elaborarea 
de norme specifice produselor, precum 
Directiva privind proiectarea ecologică, de 
exemplu pentru a stimula crearea de 
produse care sunt complet reutilizabile 
și/sau reciclabile (abordarea circulară) și 
introducerea unor inițiative care să 
stimuleze industria, precum „inițiativa 
privind automobilele ecologice”;
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Or. nl

Amendamentul 336
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită o politică UE mai consolidată și 
armonizată pentru piețele de referință, 
precum industriile din domeniul mediului 
(aprox. 3,5 milioane de angajați, cifră de 
afaceri de 300 de miliarde EUR, cotă de 
piață la nivel mondial de până la 50%);  
subliniază că multe piețe „tradiționale”, de 
exemplu piața oțelului, a automobilelor, a 
construcției de nave au o capacitate mare 
de inovare și/sau avantaje comparative, 
care ar trebui exploatate pe deplin și că în 
acest sens, ar trebui continuată elaborarea 
de norme specifice produselor, precum 
Directiva privind proiectarea ecologică, și 
introducerea unor inițiative care să 
stimuleze industria, precum „inițiativa 
privind automobilele ecologice”; 

17. solicită o politică UE mai consolidată și 
armonizată pentru piețele de referință, 
precum industriile din domeniul mediului 
(aprox. 3,5 milioane de angajați, cifră de 
afaceri de 300 de miliarde EUR, cotă de 
piață la nivel mondial de până la 50%);  
subliniază că multe piețe „tradiționale”, de 
exemplu piața oțelului, a automobilelor, a 
construcției de nave au o capacitate mare 
de inovare și/sau avantaje comparative, 
care ar trebui exploatate pe deplin și că în 
acest sens, ar trebui continuată elaborarea
de norme specifice produselor, precum 
Directiva privind proiectarea ecologică, și 
introducerea unor inițiative care să 
stimuleze industria, precum „inițiativa 
privind automobilele ecologice”; consideră 
că instrumentele de piață și alte 
stimulente pot avea, de asemenea, un rol 
major în crearea de forțe motrice pentru 
dezvoltarea unor astfel de piețe de vârf;

Or. sv

Amendamentul 337
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită o politică UE mai consolidată și 
armonizată pentru piețele de referință, 
precum industriile din domeniul mediului 
(aprox. 3,5 milioane de angajați, cifră de 
afaceri de 300 de miliarde EUR, cotă de 

17. solicită o politică UE mai consolidată și 
armonizată pentru piețele de referință, 
precum industriile din domeniul mediului 
(aprox. 3,5 milioane de angajați, cifră de 
afaceri de 300 de miliarde EUR, cotă de 
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piață la nivel mondial de până la 50%); 
subliniază că multe piețe „tradiționale”, de 
exemplu piața oțelului, a automobilelor, a 
construcției de nave au o capacitate mare 
de inovare și/sau avantaje comparative, 
care ar trebui exploatate pe deplin și că, în 
acest sens, ar trebui continuată elaborarea 
de norme specifice produselor, precum 
Directiva privind proiectarea ecologică, și 
introducerea unor inițiative care să 
stimuleze industria, precum „inițiativa 
privind automobilele ecologice”;

piață la nivel mondial de până la 50%); 
subliniază că multe piețe „tradiționale”, de 
exemplu piața oțelului, a automobilelor, a 
construcției de nave au o capacitate mare 
de inovare și/sau avantaje comparative, 
care ar trebui exploatate pe deplin și că, în 
acest sens, ar trebui continuată elaborarea 
de norme specifice produselor, precum 
Directiva privind proiectarea ecologică, și 
introducerea unor inițiative care să 
stimuleze industria, precum „inițiativa 
privind automobilele ecologice”;
subliniază, cu toate acestea, că o politică 
industrială care sprijină aceste industrii 
nu trebuie să limiteze oportunitățile în 
cazul noilor industrii emergente care 
prezintă un mare potențial de creștere;

Or. en

Amendamentul 338
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită o politică UE mai consolidată și 
armonizată pentru piețele de referință, 
precum industriile din domeniul mediului 
(aprox. 3,5 milioane de angajați, cifră de 
afaceri de 300 de miliarde EUR, cotă de 
piață la nivel mondial de până la 50%); 
subliniază că multe piețe „tradiționale”, de 
exemplu piața oțelului, a automobilelor, a 
construcției de nave au o capacitate mare 
de inovare și/sau avantaje comparative, 
care ar trebui exploatate pe deplin și că, în 
acest sens, ar trebui continuată elaborarea 
de norme specifice produselor, precum 
Directiva privind proiectarea ecologică, și 
introducerea unor inițiative care să 
stimuleze industria, precum „inițiativa 
privind automobilele ecologice”; 

17. solicită o politică UE mai consolidată și 
armonizată pentru piețele de referință, 
precum industriile din domeniul mediului 
(aprox. 3,5 milioane de angajați, cifră de 
afaceri de 300 de miliarde EUR, cotă de 
piață la nivel mondial de până la 50%); 
subliniază că multe piețe „tradiționale”, de 
exemplu piața oțelului, a automobilelor, a 
construcției de nave au o capacitate mare 
de inovare și/sau avantaje comparative, 
care ar trebui exploatate pe deplin;
subliniază importanța transversală a TGE 
(tehnologii generice esențiale) în 
menținerea și ameliorarea competitivității 
acestor piețe; în acest sens, ar trebui 
continuată elaborarea de norme specifice 
produselor, precum Directiva privind 
proiectarea ecologică, și introducerea unor 
inițiative care să stimuleze industria, 
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precum „inițiativa privind automobilele 
ecologice”;

Or. de

Amendamentul 339
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită o politică UE mai consolidată și 
armonizată pentru piețele de referință, 
precum industriile din domeniul mediului
(aprox. 3,5 milioane de angajați, cifră de 
afaceri de 300 de miliarde EUR, cotă de 
piață la nivel mondial de până la 50%); 
subliniază că multe piețe „tradiționale”, de 
exemplu piața oțelului, a automobilelor, a 
construcției de nave au o capacitate mare 
de inovare și/sau avantaje comparative, 
care ar trebui exploatate pe deplin și că, în 
acest sens, ar trebui continuată elaborarea 
de norme specifice produselor, precum 
Directiva privind proiectarea ecologică, și 
introducerea unor inițiative care să 
stimuleze industria, precum „inițiativa 
privind automobilele ecologice”;

17. solicită o politică UE mai consolidată și 
armonizată pentru piețele de referință, 
precum industriile ecologice și industriile 
conexe bazate pe materii prime 
regenerabile (aprox. 3,5 milioane de 
angajați, cifră de afaceri de 300 de miliarde 
EUR, cotă de piață la nivel mondial de 
până la 50%); subliniază că multe piețe 
„tradiționale”, de exemplu piața oțelului, a 
automobilelor, a construcției de nave, 
precum și piața energiei, a produselor 
chimice, a energiei și a hârtiei au o 
capacitate mare de inovare și/sau avantaje 
comparative, care ar trebui exploatate pe 
deplin și că, în acest sens, ar trebui 
continuată elaborarea de norme specifice 
produselor, precum Directiva privind 
proiectarea ecologică, și introducerea unor 
inițiative care să stimuleze industria, 
precum „inițiativa privind automobilele 
ecologice”;

Or. en

Amendamentul 340
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită o politică UE mai consolidată și 17. solicită o politică UE mai consolidată și 
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armonizată pentru piețele de referință, 
precum industriile din domeniul mediului 
(aprox. 3,5 milioane de angajați, cifră de 
afaceri de 300 de miliarde EUR, cotă de 
piață la nivel mondial de până la 50%); 
subliniază că multe piețe „tradiționale”, de 
exemplu piața oțelului, a automobilelor, a 
construcției de nave au o capacitate mare 
de inovare și/sau avantaje comparative, 
care ar trebui exploatate pe deplin și că în 
acest sens, ar trebui continuată elaborarea 
de norme specifice produselor, precum 
Directiva privind proiectarea ecologică, și 
introducerea unor inițiative care să 
stimuleze industria, precum „inițiativa 
privind automobilele ecologice”; 

armonizată pentru piețele de referință, 
precum industriile din domeniul mediului 
(aprox. 3,5 milioane de angajați, cifră de 
afaceri de 300 de miliarde EUR, cotă de 
piață la nivel mondial de până la 50%); 
subliniază că multe piețe „tradiționale”, de 
exemplu piața oțelului, a automobilelor, a 
construcției de nave au o capacitate mare 
de inovare și/sau avantaje comparative, 
care ar trebui exploatate pe deplin și că în 
acest sens, ar trebui continuată elaborarea
de norme specifice produselor, precum 
Directiva privind proiectarea ecologică, ar 
trebui pusă în aplicare pe deplin directiva 
privind etichetarea ecologică a produselor 
consumatoare de energie și ar trebui
introduse inițiative care să stimuleze 
industria, precum „inițiativa privind 
automobilele ecologice”; 

Or. el

Amendamentul 341
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită o politică UE mai consolidată și 
armonizată pentru piețele de referință, 
precum industriile din domeniul mediului 
(aprox. 3,5 milioane de angajați, cifră de 
afaceri de 300 de miliarde EUR, cotă de 
piață la nivel mondial de până la 50%); 
subliniază că multe piețe „tradiționale”, de 
exemplu piața oțelului, a automobilelor, a 
construcției de nave au o capacitate mare 
de inovare și/sau avantaje comparative, 
care ar trebui exploatate pe deplin și că, în 
acest sens, ar trebui continuată elaborarea 
de norme specifice produselor, precum 
Directiva privind proiectarea ecologică, și 
introducerea unor inițiative care să 
stimuleze industria, precum „inițiativa 
privind automobilele ecologice”;

17. solicită o politică UE mai consolidată și 
armonizată pentru piețele de referință, 
precum industriile din domeniul mediului 
(aprox. 3,5 milioane de angajați, cifră de 
afaceri de 300 de miliarde EUR, cotă de 
piață la nivel mondial de până la 50%), 
reducând, în același timp, subvențiile 
publice din domeniu; subliniază că multe 
piețe „tradiționale”, de exemplu piața 
oțelului, a automobilelor, a construcției de 
nave au o capacitate mare de inovare și/sau 
avantaje comparative, care ar trebui 
exploatate pe deplin și că, în acest sens, ar 
trebui continuată elaborarea de norme 
specifice produselor, precum Directiva 
privind proiectarea ecologică, și 
introducerea unor inițiative care să 
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stimuleze industria, precum „inițiativa 
privind automobilele ecologice”;

Or. en

Amendamentul 342
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită o politică UE mai consolidată și 
armonizată pentru piețele de referință, 
precum industriile din domeniul mediului 
(aprox. 3,5 milioane de angajați, cifră de 
afaceri de 300 de miliarde EUR, cotă de 
piață la nivel mondial de până la 50%);
subliniază că multe piețe „tradiționale”, 
de exemplu piața oțelului, a automobilelor, 
a construcției de nave au o capacitate mare 
de inovare și/sau avantaje comparative, 
care ar trebui exploatate pe deplin și că, în 
acest sens, ar trebui continuată elaborarea 
de norme specifice produselor, precum 
Directiva privind proiectarea ecologică, și 
introducerea unor inițiative care să 
stimuleze industria, precum „inițiativa 
privind automobilele ecologice”;

17. solicită o politică UE mai consolidată și 
armonizată pentru piețele de referință, 
precum industriile din domeniul mediului 
(aprox. 3,5 milioane de angajați, cifră de 
afaceri de 300 de miliarde EUR, cotă de 
piață la nivel mondial de până la 50%), și 
industriile producătoare, inclusiv 
industria oțelului, a automobilelor, a 
construcției de nave, care au o capacitate 
mare de inovare și/sau avantaje 
comparative, care ar trebui exploatate pe 
deplin; în acest sens, ar trebui continuată 
elaborarea de norme specifice produselor, 
precum Directiva privind proiectarea 
ecologică, și introducerea unor inițiative 
care să stimuleze industria, precum 
„inițiativa privind automobilele ecologice”;

Or. en

Amendamentul 343
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită o politică UE mai consolidată și 
armonizată pentru piețele de referință, 
precum industriile din domeniul mediului 
(aprox. 3,5 milioane de angajați, cifră de 
afaceri de 300 de miliarde EUR, cotă de 

17. solicită o politică UE mai consolidată și 
armonizată pentru piețele de referință, 
precum industriile din domeniul mediului 
(aprox. 3,5 milioane de angajați, cifră de 
afaceri de 300 de miliarde EUR, cotă de 
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piață la nivel mondial de până la 50%); 
subliniază că multe piețe „tradiționale”, 
de exemplu piața oțelului, a automobilelor, 
a construcției de nave au o capacitate mare 
de inovare și/sau avantaje comparative, 
care ar trebui exploatate pe deplin și că, în 
acest sens, ar trebui continuată elaborarea 
de norme specifice produselor, precum 
Directiva privind proiectarea ecologică, și 
introducerea unor inițiative care să 
stimuleze industria, precum „inițiativa 
privind automobilele ecologice”;

piață la nivel mondial de până la 50%), și 
industriile producătoare, inclusiv 
industria oțelului, a automobilelor, a 
construcției de nave, care au o capacitate 
mare de inovare și/sau avantaje 
comparative, care ar trebui exploatate pe 
deplin; în acest sens, ar trebui continuată 
elaborarea de norme specifice produselor, 
precum Directiva privind proiectarea 
ecologică, și introducerea unor inițiative 
care să stimuleze industria, precum 
„inițiativa privind automobilele ecologice”;

Or. en

Amendamentul 344
Silvia-Adriana Țicău, Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită o politică UE mai consolidată și 
armonizată pentru piețele de referință, 
precum industriile din domeniul mediului 
(aprox. 3,5 milioane de angajați, cifră de 
afaceri de 300 de miliarde EUR, cotă de 
piață la nivel mondial de până la 50%); 
subliniază că multe piețe „tradiționale”,
de exemplu piața oțelului, a automobilelor, 
a construcției de nave au o capacitate mare 
de inovare și/sau avantaje comparative, 
care ar trebui exploatate pe deplin și că, în 
acest sens, ar trebui continuată elaborarea 
de norme specifice produselor, precum 
Directiva privind proiectarea ecologică, și 
introducerea unor inițiative care să 
stimuleze industria, precum „inițiativa 
privind automobilele ecologice”;

17. solicită o politică UE mai consolidată și 
armonizată pentru piețele de referință, 
precum industriile din domeniul mediului 
(aprox. 3,5 milioane de angajați, cifră de 
afaceri de 300 de miliarde EUR, cotă de 
piață la nivel mondial de până la 50%), și 
industriile producătoare, inclusiv 
industria oțelului, a automobilelor, a 
construcției de nave, care au o capacitate 
mare de inovare și/sau avantaje 
comparative, care ar trebui exploatate pe 
deplin; în acest sens, ar trebui continuată 
elaborarea de norme specifice produselor, 
precum Directiva privind proiectarea 
ecologică, și introducerea unor inițiative 
care să stimuleze industria, precum 
„inițiativa privind automobilele ecologice”;

Or. en
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Amendamentul 345
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită o politică UE mai consolidată și 
armonizată pentru piețele de referință, 
precum industriile din domeniul mediului
(aprox. 3,5 milioane de angajați, cifră de 
afaceri de 300 de miliarde EUR, cotă de 
piață la nivel mondial de până la 50%);
subliniază că multe piețe „tradiționale”, de 
exemplu piața oțelului, a automobilelor, a
construcției de nave au o capacitate mare 
de inovare și/sau avantaje comparative, 
care ar trebui exploatate pe deplin și că, în 
acest sens, ar trebui continuată elaborarea 
de norme specifice produselor, precum 
Directiva privind proiectarea ecologică, și 
introducerea unor inițiative care să 
stimuleze industria, precum „inițiativa 
privind automobilele ecologice”;

17. solicită o politică UE mai consolidată și 
armonizată pentru piețele de referință, 
precum industriile din domeniul mediului
(aprox. 3,5 milioane de angajați, cifră de 
afaceri de 300 de miliarde EUR, cotă de 
piață la nivel mondial de până la 50%);
subliniază că multe sectoare industriale, 
de exemplu sectorul oțelului, al
automobilelor, al construcției de nave, au o 
capacitate mare de inovare și/sau avantaje 
comparative, care ar trebui exploatate pe 
deplin și că în acest sens, ar trebui 
continuată elaborarea de norme specifice 
produselor, precum Directiva privind 
proiectarea ecologică, și introducerea unor 
inițiative care să stimuleze industria, 
precum „inițiativa privind automobilele 
ecologice”;

Or. fr

Amendamentul 346
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. solicită Comisiei să integreze în mod 
clar această politică industrială în 
dezvoltarea Foii de parcurs pentru o 
economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050, a inițiativelor în 
domeniul industrial din Planul SET și a 
viziunii pentru 2050 din Foaia de parcurs 
pentru o Europă eficientă în materie de 
resurse;
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Or. en

Amendamentul 347
Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază importanța creării unui 
cadru adecvat pentru ca industria să 
rămână în Europa și pentru a-i 
îmbunătăți competitivitatea globală; 
consideră, astfel, că politicile UE ar trebui 
să se bazeze pe evaluări de impact 
robuste, care analizează sub toate 
unghiurile beneficiile economice, 
societale și de mediu ale politicilor UE;

Or. en

Amendamentul 348
Michael Theurer

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază importanța creării unui 
cadru adecvat pentru ca industria să 
rămână în Europa și pentru a-i 
îmbunătăți competitivitatea globală; 
consideră, astfel, că politicile UE ar trebui 
să se bazeze pe evaluări de impact 
robuste, care analizează sub toate 
unghiurile beneficiile economice, 
societale și de mediu ale politicilor UE;

Or. en
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Amendamentul 349
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită prelungirea „Programului-
cadru pentru competitivitate și inovare –
CIP” și după anul 2013 și extinderea 
semnificativă a acestuia;

18. solicită întreținerea și extinderea 
fondurilor pentru inovări bazate pe 
evoluția pieței, cum ar fi actualul 
„Program-cadru pentru competitivitate și 
inovare – CIP”;

Or. en

Amendamentul 350
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită prelungirea „Programului-cadru 
pentru competitivitate și inovare – CIP” și 
după anul 2013 și extinderea semnificativă 
a acestuia;

18. solicită prelungirea „Programului-cadru 
pentru competitivitate și inovare – CIP” și 
după anul 2013 și extinderea semnificativă 
a fondurilor totale de care dispune;

Or. en

Amendamentul 351
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază nevoia să existe o 
verificare sistematică a calității fiecărui 
nou act legislativ, folosind următoarele 
criterii:
 avize științifice: calitatea probelor și a 
interpretării;
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consultări: întrebarea „utilizatorilor” 
despre experiența lor privind normele în 
vigoare;
utilizarea de indicatori comparativi la 
nivel internațional: comparații cu 
legislațiile din cele mai importante țări 
concurente;
coerența propunerii cu legislația UE 
conexă;
nivelul de simplificare realizat (inclusiv 
alternativele opționale);

Or. en

Amendamentul 352
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. reamintește că Fondul european de 
ajustare la globalizare (FEG) a devenit un 
instrument vital pentru a ajuta 
comunitățile să transforme industriile 
necompetitive în industrii durabile; 
subliniază că FEG ar trebui să continue 
să funcționeze și ar trebui să fie extins în 
cazul în care se dovedește necesar;

Or. en

Amendamentul 353
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită să se depună eforturi mai mari
pentru a se crea rapid un patent comunitar 
în vederea îmbunătățirii condițiilor-cadru 
pentru drepturile de proprietate industrială,

19. solicită să se depună eforturi mai mari 
pentru a se crea rapid un patent comunitar, 
prin depășirea disputelor lingvistice 
sterile; patentul comunitar va permite 
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pentru a înfăptui o reformă a metodelor 
de standardizare și pentru a realiza o 
standardizare internațională pentru 
asigurarea poziției de lider tehnologic;

îmbunătățirea, în special pentru 
întreprinderile și industriile mici și 
mijlocii și pentru întreprinderile mijlocii, 
a condițiilor-cadru și a costurilor 
procedurilor pentru protecția drepturilor
de proprietate industrială, înfăptuirea unei 
reforme a metodelor de standardizare, 
punând accentul pe avantajele 
comparative legate de respectarea 
standardelor sociale și de mediu exigente; 
de asemenea, patentul va permite 
realizarea unei standardizări 
internaționale pentru asigurarea poziției de 
lider tehnologic și ameliorarea 
informațiilor furnizate consumatorilor și 
a siguranței consumatorilor;

Or. fr

Amendamentul 354
Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită să se depună eforturi mai mari 
pentru a se crea rapid un patent comunitar 
în vederea îmbunătățirii condițiilor-cadru 
pentru drepturile de proprietate industrială, 
pentru a înfăptui o reformă a metodelor de 
standardizare și pentru a realiza o 
standardizare internațională pentru 
asigurarea poziției de lider tehnologic;

19. solicită să se depună eforturi mai mari 
pentru a se crea rapid un patent comunitar 
în vederea îmbunătățirii condițiilor-cadru 
pentru drepturile de proprietate industrială, 
pentru a înfăptui o reformă a metodelor de 
standardizare și pentru a realiza o 
standardizare internațională pentru 
asigurarea poziției de lider tehnologic;
consideră că 10 ani reprezintă o perioadă 
suficient de lungă și că un cost anual de 
250 milioane EUR pentru întreprinderile 
europene este prea mare; prin urmare, 
sprijină ferm ideea care a început să se 
formeze în cadrul Consiliului de a iniția 
procedura de cooperare consolidată 
privind un brevet comun la nivelul UE în 
cazul în care Consiliul nu ajunge la un 
acord în timpul președinției actuale;

Or. en
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Amendamentul 355
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită să se depună eforturi mai mari 
pentru a se crea rapid un patent comunitar 
în vederea îmbunătățirii condițiilor-cadru 
pentru drepturile de proprietate industrială, 
pentru a înfăptui o reformă a metodelor de 
standardizare și pentru a realiza o 
standardizare internațională pentru 
asigurarea poziției de lider tehnologic;

19. solicită să se depună eforturi mai mari 
pentru a se crea rapid un patent comunitar
care va garanta o protecție juridică 
ieftină, eficientă și de mare calitate, 
precum și un sistem european armonizat 
de soluționare a litigiilor în materie de 
patente, în vederea îmbunătățirii 
condițiilor-cadru pentru drepturile de 
proprietate industrială, pentru a înfăptui o 
reformă a metodelor de standardizare și 
pentru a realiza o standardizare 
internațională pentru asigurarea poziției de 
lider tehnologic;

Or. fr

Amendamentul 356
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită să se depună eforturi mai mari 
pentru a se crea rapid un patent comunitar 
în vederea îmbunătățirii condițiilor-cadru 
pentru drepturile de proprietate industrială, 
pentru a înfăptui o reformă a metodelor de 
standardizare și pentru a realiza o 
standardizare internațională pentru 
asigurarea poziției de lider tehnologic;

19. solicită să se depună eforturi mai mari 
pentru a depăși dificultățile actuale și
pentru a se crea rapid un patent comunitar 
unic, status quo-ul actual nesatisfăcând 
IMM-urile, și un „fond european pentru 
patente” în vederea îmbunătățirii 
condițiilor-cadru pentru drepturile de 
proprietate industrială și intelectuală, 
pentru a înfăptui o reformă a metodelor de 
standardizare și pentru a realiza o 
standardizare internațională pentru 
asigurarea poziției de lider tehnologic;



AM\839013RO.doc 79/89 PE452.770v01-00

RO

Or. fr

Amendamentul 357
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită să se depună eforturi mai mari 
pentru a se crea rapid un patent comunitar 
în vederea îmbunătățirii condițiilor-cadru 
pentru drepturile de proprietate industrială, 
pentru a înfăptui o reformă a metodelor de 
standardizare și pentru a realiza o 
standardizare internațională pentru 
asigurarea poziției de lider tehnologic;

19. solicită să se depună eforturi mai mari 
pentru a se crea rapid un patent comunitar 
în vederea îmbunătățirii condițiilor-cadru 
pentru drepturile de proprietate industrială, 
pentru a înfăptui o reformă a metodelor de 
standardizare și pentru a realiza o 
standardizare internațională pentru 
asigurarea poziției de lider tehnologic;
consideră că înăsprirea măsurilor de 
combatere a contrafacerilor și de 
protejare a proprietății intelectuale 
reprezintă preocupări majore ale politicii 
industriale;

Or. fr

Amendamentul 358
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită să se depună eforturi mai mari 
pentru a se crea rapid un patent comunitar 
în vederea îmbunătățirii condițiilor-cadru 
pentru drepturile de proprietate industrială, 
pentru a înfăptui o reformă a metodelor de 
standardizare și pentru a realiza o 
standardizare internațională pentru 
asigurarea poziției de lider tehnologic; 

19. solicită să se depună eforturi mai mari 
pentru a se crea rapid un patent comunitar 
în vederea îmbunătățirii condițiilor-cadru 
pentru drepturile de proprietate industrială, 
pentru a înfăptui o reformă a metodelor de 
standardizare și pentru a realiza o 
standardizare internațională pentru 
asigurarea poziției de lider tehnologic;
principiile certitudinii juridice și 
nediscriminării ar trebui să stea la baza 
acestui patent pentru a evita astfel orice 
dezavantaj concurențial între 



PE452.770v01-00 80/89 AM\839013RO.doc

RO

întreprinderi;

Or. es

Amendamentul 359
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită să se depună eforturi mai mari 
pentru a se crea rapid un patent comunitar 
în vederea îmbunătățirii condițiilor-cadru 
pentru drepturile de proprietate industrială, 
pentru a înfăptui o reformă a metodelor de 
standardizare și pentru a realiza o 
standardizare internațională pentru 
asigurarea poziției de lider tehnologic;

19. solicită să se depună eforturi mai mari 
pentru a se crea rapid un patent comunitar 
în vederea îmbunătățirii condițiilor-cadru 
pentru drepturile de proprietate industrială, 
pentru a înfăptui o reformă a metodelor de 
standardizare și pentru a realiza o 
standardizare internațională pentru 
asigurarea poziției de lider tehnologic;
solicită să se pună accentul pe principiul 
interoperabilității și pe un proces deschis 
și transparent de dezvoltare a 
standardelor;

Or. fr

Amendamentul 360
Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită să se depună eforturi mai mari 
pentru a se crea rapid un patent comunitar 
în vederea îmbunătățirii condițiilor-cadru 
pentru drepturile de proprietate industrială, 
pentru a înfăptui o reformă a metodelor de 
standardizare și pentru a realiza o 
standardizare internațională pentru 
asigurarea poziției de lider tehnologic;

19. solicită să se depună eforturi mai mari 
pentru a se crea rapid un brevet comunitar 
în vederea îmbunătățirii condițiilor-cadru 
pentru drepturile de proprietate industrială, 
pentru a înfăptui o reformă a metodelor de 
standardizare și pentru a realiza o 
standardizare internațională pentru 
asigurarea poziției de lider tehnologic;
consideră, totuși, că normele de 
standardizare ar trebui gândite cu grijă, 
pentru a garanta competitivitatea 
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industriei UE;

Or. en

Amendamentul 361
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită să se depună eforturi mai mari 
pentru a se crea rapid un patent comunitar 
în vederea îmbunătățirii condițiilor-cadru 
pentru drepturile de proprietate industrială, 
pentru a înfăptui o reformă a metodelor de 
standardizare și pentru a realiza o 
standardizare internațională pentru 
asigurarea poziției de lider tehnologic;

19. solicită să se depună eforturi mai mari 
pentru a se crea rapid un brevet comunitar 
în vederea îmbunătățirii condițiilor-cadru 
pentru drepturile de proprietate industrială, 
pentru a înfăptui o reformă a metodelor de 
standardizare și pentru a realiza o 
standardizare internațională pentru 
asigurarea poziției de lider tehnologic;
faptul de a păstra costurile birocratice la 
minimum permite IMM-urilor să rămână 
competitive (în special în ceea ce privește 
costurile legate de traducerea brevetelor);

Or. en

Amendamentul 362

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită să se depună eforturi mai mari 
pentru a se crea rapid un patent comunitar 
în vederea îmbunătățirii condițiilor-cadru 
pentru drepturile de proprietate industrială, 
pentru a înfăptui o reformă a metodelor de 
standardizare și pentru a realiza o 
standardizare internațională pentru 
asigurarea poziției de lider tehnologic;

19. solicită să se depună eforturi mai mari 
pentru a se crea rapid un brevet comunitar 
în vederea îmbunătățirii condițiilor-cadru 
pentru drepturile de proprietate industrială, 
pentru a înfăptui o reformă a metodelor de 
standardizare și o reformă privind 
modernizarea politicii în materie de 
standardizare a TIC în UE, precum și 
pentru a realiza o standardizare 
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internațională pentru asigurarea poziției de 
lider tehnologic;

Or. en

Amendamentul 363
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază că este important să se 
țină seama de aspectele care, în prezent, 
nu fac obiectul legislației europene 
privind patentele, cum ar fi „secretul de 
afaceri”, pentru a permite industriei 
europene să beneficieze de o protecție 
reală a drepturilor de proprietate 
intelectuală referitoare la produse și 
proceduri, luând ca exemplu SUA și 
Japonia;

Or. fr

Amendamentul 364
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază că încă există un mare 
potențial de performanță la nivelul 
industriei europene în finalizarea pe 
deplin a pieței interne și solicită Comisiei 
și statelor membre să elimine rapid 
obstacolele și barierele rămase în calea 
pieței interne;

Or. de
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Amendamentul 365
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 19b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. reamintește că, pentru a consolida 
competitivitatea și poziția de lider 
tehnologic a industriei europene, este 
oportun:
- să se ia ca bază sistemul european de 
standardizare (SES), ale cărui avantaje 
sunt demonstrate, și să fie consolidat 
pentru a răspunde mai bine necesităților 
întreprinderilor inovatoare și în special 
ale IMM-urilor;
- să fie îmbunătățită participarea 
întreprinderilor, în special a IMM-urilor, 
în cadrul procesului de standardizare și să 
asigure un grad ridicat de promovare a 
standardelor;

Or. fr

Amendamentul 366
Herbert Reul, Daniel Caspary, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner 
Langen, Jolanta Emilia Hibner, Jorgo Chatzimarkakis, Jens Rohde, Jürgen 
Creutzmann, Amalia Sartori, Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del 
Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită crearea unui grup operativ în 
materie de restructurare și creșterea 
importanței rolului fondurilor structurale 
europene în cadrul proceselor de 
restructurare pentru a se dezvolta o nouă 
perspectivă pentru lucrători și 
întreprinderi; solicită ca cercetarea și 
dezvoltarea să fie intensificate în ceea ce 
privește procesele de conversie;

20. ia act de faptul că restructurarea este 
o sarcină care cade în principal în 
responsabilitatea întreprinderilor și a 
partenerilor sociali; solicită ca statele 
membre să găsească o cale pentru a 
micșora impactul social al tranziției 
economice prin îmbunătățirea mobilității 
de pe piața muncii în contextul 
conceptului de flexisecuritate, al 
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recalificării și al altor măsuri;

Or. en

Amendamentul 367
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită crearea unui grup operativ în 
materie de restructurare și creșterea 
importanței rolului fondurilor structurale 
europene în cadrul proceselor de 
restructurare pentru a se dezvolta o nouă 
perspectivă pentru lucrători și 
întreprinderi; solicită ca cercetarea și 
dezvoltarea să fie intensificate în ceea ce 
privește procesele de conversie;

20. ia act de faptul că restructurarea este 
o sarcină care cade în principal în 
responsabilitatea întreprinderilor și a 
partenerilor sociali; solicită ca statele 
membre să găsească o cale pentru a 
micșora impactul social al tranziției 
economice prin îmbunătățirea mobilității 
de pe piața muncii în contextul 
conceptului de flexisecuritate, al 
recalificării și al altor măsuri;

Or. en

Amendamentul 368
Damien Abad

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită crearea unui grup operativ în 
materie de restructurare și creșterea 
importanței rolului fondurilor structurale 
europene în cadrul proceselor de 
restructurare pentru a se dezvolta o nouă 
perspectivă pentru lucrători și întreprinderi; 
solicită ca cercetarea și dezvoltarea să fie 
intensificate în ceea ce privește procesele 
de conversie;

20. consideră că politica în domeniul 
concurenței trebuie, cu respectarea 
regulilor pieței interne, să răspundă 
necesităților unei politici industriale 
ambițioase printr-o politică adaptată de 
ajutoare de stat care să sprijine inițiativele 
pentru dezvoltarea tehnologiilor 
inovatoare, eficiente și ecologice; solicită 
crearea unui grup operativ în materie de 
restructurare și creșterea importanței 
rolului fondurilor structurale europene în 
cadrul proceselor de restructurare pentru a 
se dezvolta o nouă perspectivă pentru 
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lucrători și întreprinderi; solicită ca 
cercetarea și dezvoltarea să fie intensificate 
în ceea ce privește procesele de conversie;

Or. fr

Amendamentul 369
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită crearea unui grup operativ în 
materie de restructurare și creșterea 
importanței rolului fondurilor structurale 
europene în cadrul proceselor de 
restructurare pentru a se dezvolta o nouă 
perspectivă pentru lucrători și 
întreprinderi; solicită ca cercetarea și 
dezvoltarea să fie intensificate în ceea ce 
privește procesele de conversie;

20. solicită ca procesele de restructurare 
să se lase la latitudinea statelor membre, 
astfel încât angajaților și întreprinderilor 
să li se poată oferi un viitor; solicită ca 
cercetarea și dezvoltarea să fie intensificate 
în ceea ce privește procesele de conversie;

Or. en

Amendamentul 370
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită crearea unui grup operativ în 
materie de restructurare și creșterea 
importanței rolului fondurilor structurale 
europene în cadrul proceselor de 
restructurare pentru a se dezvolta o nouă
perspectivă pentru lucrători și întreprinderi; 
solicită ca cercetarea și dezvoltarea să fie 
intensificate în ceea ce privește procesele 
de conversie;

20. solicită crearea unui grup operativ în 
materie de restructurare și creșterea 
importanței rolului fondurilor structurale 
europene în cadrul proceselor de 
restructurare pentru a se dezvolta o nouă 
perspectivă pentru lucrători și întreprinderi; 
solicită ca cercetarea și dezvoltarea să fie 
intensificate în ceea ce privește procesele 
de conversie pentru a ajuta lucrătorii în 
tranziția lor către alte sectoare care oferă 
noi perspective de angajare;
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Or. fr

Amendamentul 371
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită crearea unui grup operativ în 
materie de restructurare și creșterea 
importanței rolului fondurilor structurale 
europene în cadrul proceselor de 
restructurare pentru a se dezvolta o nouă 
perspectivă pentru lucrători și întreprinderi; 
solicită ca cercetarea și dezvoltarea să fie 
intensificate în ceea ce privește procesele 
de conversie;

20. solicită crearea unui grup operativ în 
materie de restructurare, format din 
reprezentanți ai tuturor părților interesate 
și în special ai lucrătorilor, și creșterea 
importanței rolului fondurilor structurale 
europene în cadrul proceselor de 
restructurare pentru a se dezvolta o nouă 
perspectivă pentru lucrători și întreprinderi; 
solicită ca cercetarea și dezvoltarea să fie 
intensificate în ceea ce privește procesele 
de conversie;

Or. fr

Amendamentul 372

Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită crearea unui grup operativ în 
materie de restructurare și creșterea 
importanței rolului fondurilor structurale 
europene în cadrul proceselor de 
restructurare pentru a se dezvolta o nouă 
perspectivă pentru lucrători și întreprinderi; 
solicită ca cercetarea și dezvoltarea să fie 
intensificate în ceea ce privește procesele 
de conversie;

20. solicită crearea unui grup operativ în 
materie de restructurare și creșterea 
importanței rolului fondurilor structurale 
europene în cadrul proceselor de 
restructurare pentru a se dezvolta o nouă 
perspectivă pentru lucrători și întreprinderi; 
solicită ca cercetarea și dezvoltarea să fie 
intensificate în ceea ce privește procesele 
de conversie spre alternative inovatoare și 
durabile;

Or. en
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Amendamentul 373
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită crearea unui grup operativ în 
materie de restructurare și creșterea 
importanței rolului fondurilor structurale 
europene în cadrul proceselor de 
restructurare pentru a se dezvolta o nouă 
perspectivă pentru lucrători și întreprinderi; 
solicită ca cercetarea și dezvoltarea să fie 
intensificate în ceea ce privește procesele 
de conversie;

20. solicită crearea în cadrul 
Parlamentului European a unui grup 
operativ în materie de restructurare și 
creșterea importanței rolului fondurilor 
structurale europene în cadrul proceselor 
de restructurare pentru a se dezvolta o nouă 
perspectivă pentru lucrători și întreprinderi; 
solicită ca cercetarea și dezvoltarea să fie 
intensificate în ceea ce privește procesele 
de conversie;

Or. en

Amendamentul 374
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. solicită un rol mai activ al Comisiei 
Europene în restructurarea companiilor 
cu un comitet european al 
întreprinderilor; toate informațiile 
relevante ar trebui transmise Comisiei 
Europene cât mai curând posibil atunci 
când se realizează astfel de restructurări 
pentru ca aceasta să-și poată realiza pe 
deplin rolul de interlocutor și coordonator 
european pentru statele membre; aceasta 
va crea condiții mai bune Comisiei pentru 
a monitoriza și a evalua utilizarea 
ajutoarelor de stat pentru asistență în 
vederea restructurării;

Or. nl
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Amendamentul 375
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. solicită evaluarea și reformarea 
profundă a Fondului european de 
ajustare la globalizare pentru a fi mai 
repede accesibil; solicită majorarea 
bugetului său în următoarele perspective
financiare; de asemenea, sugerează 
crearea unui Fond european de ajustare 
ecologică;

Or. fr

Amendamentul 376
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 21 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. admite că există diferențe regionale în 
dezvoltarea industrială, în special în ceea 
ce privește procesele de dezindustrializare 
în noile state membre și solicită ca acestea 
să fie integrate în noua politică industrială 
durabilă în vederea consolidării coeziunii 
teritoriale;

21. admite că există diferențe regionale în 
dezvoltarea industrială, în special în ceea 
ce privește procesele de dezindustrializare 
în noile state membre și solicită ca acestea 
să fie integrate în noua politică industrială 
durabilă și în alocarea resurselor din 
fondurile structurale în vederea 
consolidării coeziunii teritoriale;

Or. fr

Amendamentul 377
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. recunoaște diversitatea tipurilor de 
întreprinderi existente în Europa; 
subliniază, în special, importanța 
întreprinderilor care fac parte din 
„economia socială”, bazată pe un model 
care nu poate fi definit în funcție de 
mărime sau sector de activitate, ci în 
funcție de respectarea valorilor comune, 
cum ar fi participarea actorilor sociali, 
prioritatea persoanei și a obiectivelor 
sociale asupra capitalului, protejarea și 
aplicarea principiilor de solidaritate și 
responsabilitate, echilibrul între interesele 
utilizatorilor și interesele generale, 
aderarea voluntară și deschisă, utilizarea 
celei mai mari părți a profitului pentru 
atingerea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă și pentru serviciile prestate 
membrilor pe baza respectului față de 
interesele generale;

Or. it


