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Amendamentul 378
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 22 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța IMM-urilor în 
peisajul industrial și invită Comisia:

22. subliniază importanța IMM-urilor în 
peisajul industrial, în special în legătură 
cu furnizarea de locuri de muncă pe 
termen lung la nivel regional, și invită 
Comisia:

Or. fr

Amendamentul 379
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 22 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază importanța IMM-urilor în 
peisajul industrial și invită Comisia:

22. subliniază importanța IMM-urilor în 
peisajul industrial și în menținerea 
vitalității economice și creative și a unui 
nivel ridicat al creșterii și invită Comisia:

Or. fr

Amendamentul 380
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 22 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să facă presiuni în ceea ce privește 
aplicarea așa-numitului „Small Business 
Act” și să elimine deficiențele privind 
aplicarea orientărilor adoptate și a 
măsurilor concrete (de exemplu reducerea 

- să țină mai bine seama de 
particularitățile întreprinderilor mici și 
mijlocii și de dificultățile specifice cu care 
se confruntă acestea, făcând presiuni în 
ceea ce privește aplicarea așa-numitului 
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sarcinii administrative, testul IMM-urilor); „Small Business Act”, eliminând
deficiențele privind aplicarea orientărilor 
adoptate și punând în aplicare măsuri 
specifice adecvate (de exemplu reducerea
și simplificarea sarcinii administrative și
testul IMM-urilor), în conformitate cu 
obiectivele Comisiei;

Or. fr

Amendamentul 381
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 22 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să facă presiuni în ceea ce privește 
aplicarea așa-numitului „Small Business 
Act” și să elimine deficiențele privind 
aplicarea orientărilor adoptate și a 
măsurilor concrete (de exemplu reducerea 
sarcinii administrative, testul IMM-urilor);

- să facă presiuni în ceea ce privește 
aplicarea așa-numitului „Small Business 
Act”, să elimine deficiențele privind 
aplicarea orientărilor adoptate și să ia, în 
cadrul acestui „Small Business Act”, 
măsuri concrete (de exemplu reducerea 
sarcinii administrative, testul IMM-urilor)
astfel încât să se realizeze în sfârșit 
progrese suficiente pentru IMM-urile din 
Europa și să se creeze astfel condiții 
inițiale egale pentru toate IMM-urile de 
pe piața internă;

Or. de

Amendamentul 382
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 22 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să facă presiuni în ceea ce privește 
aplicarea așa-numitului „Small Business 
Act” și să elimine deficiențele privind 
aplicarea orientărilor adoptate și a 
măsurilor concrete (de exemplu reducerea 

- să facă presiuni în ceea ce privește 
aplicarea așa-numitului „Small Business 
Act” și să elimine deficiențele privind 
aplicarea orientărilor adoptate și a 
măsurilor concrete (de exemplu reducerea 
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sarcinii administrative, testul IMM-urilor); sarcinii administrative, testul IMM-urilor);
consideră că ar trebui luate în 
considerare alte aspecte ce țin de sarcina 
de reglementare în afară de sarcina 
administrativă, de exemplu costurile de 
conformitate;

Or. en

Amendamentul 383
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 22 – liniuța 1a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să sprijine IMM-urile să acceseze 
servicii și cunoștințe în domeniul 
cercetării prin intermediul unor consorții 
și al unor fundații ale universităților, 
structuri care funcționează ca un 
intermediar între cercetare și piață;

Or. en

Amendamentul 384
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 22 – liniuța 1a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să nu neglijeze problema statutului 
societății private europene, care s-a aflat 
mulți ani în centrul dezbaterii europene;

Or. fr

Amendamentul 385
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 22 – liniuța 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să continue eforturile privind 
îmbunătățirea accesului IMM-urilor la 
posibilități de finanțare și să dezvolte 
perspective fiabile pentru capitalul de risc 
și să consolideze, în ceea ce privește noua 
arhitectură a pieței financiare, posibilitățile 
de finanțare pentru IMM-uri și pentru 
sursele de finanțare preferate ale acestora;

- să continue eforturile privind 
îmbunătățirea accesului IMM-urilor la 
posibilități de finanțare și să dezvolte 
perspective fiabile pentru capitalul de risc 
și să consolideze, în ceea ce privește noua 
arhitectură a pieței financiare, posibilitățile 
de finanțare pentru IMM-uri și pentru 
sursele de finanțare preferate ale acestora;
să deschidă piețe și să creeze condiții 
prealabile de concurență echitabile, care 
să permită mai multor antreprenori și 
societăți mici să crească și să devină 
societăți care să își desfășoare activitatea 
peste tot în Europa;

Or. en

Amendamentul 386
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 22 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să continue eforturile privind 
îmbunătățirea accesului IMM-urilor la 
posibilități de finanțare și să dezvolte 
perspective fiabile pentru capitalul de risc 
și să consolideze, în ceea ce privește noua 
arhitectură a pieței financiare, posibilitățile 
de finanțare pentru IMM-uri și pentru 
sursele de finanțare preferate ale acestora;

- să continue eforturile privind 
îmbunătățirea accesului IMM-urilor la 
posibilități de finanțare și să dezvolte 
perspective fiabile pentru capitalul de risc 
și să consolideze, în ceea ce privește noua 
arhitectură a pieței financiare, posibilitățile 
de finanțare pentru IMM-uri pe termen 
scurt și pe termen lung și pentru sursele de 
finanțare preferate ale acestora;

Or. fr
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Amendamentul 387
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Daniel Caspary, Lena 
Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, 
Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 22 – liniuța 2a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să verifice definiția UE a 
întreprinderilor mici și mijlocii din 
punctul de vedere al flexibilității acesteia 
și dacă aceasta ține seama de necesitățile 
întreprinderilor care ating pragul 
specificat de vânzări și de locuri de muncă 
datorită creșterii sau din alte motive, dar a
căror natură este însă cea a unei 
întreprinderi mijlocii;

Or. en

Amendamentul 388
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 22 – liniuța 2a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să dezvolte activitatea de consiliere a 
IMM-urilor din domeniul exporturilor, în 
special în ceea ce privește accesarea 
piețelor din țări din afara UE, asigurarea 
unei prezențe pe termen lung pe piețele 
respective, precum și protejarea 
proprietății intelectuale și optimizarea 
valorilor financiare și tehnologice ale 
acestor întreprinderi;

Or. fr
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Amendamentul 389
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 22 – liniuța 2a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să crească participarea IMM-urilor la 
programele-cadru pentru cercetare și 
dezvoltare, simplificând procedurile 
relevante și creând la nivel local un sistem 
de informare și asistență mai eficient;

Or. fr

Amendamentul 390
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 22 – liniuța 2a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să implementeze proiecte care să 
faciliteze colaborarea în rețea a 
IMM-urilor și a societăților mai mari de-a 
lungul lanțului de valori;

Or. fr

Amendamentul 391
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 22 – liniuța 2a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să consolideze măsurile de 
internaționalizare pentru ca IMM-urile să 
devină mai competitive și mai orientate 
către piața internă și către cea globală;

Or. en
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Amendamentul 392
Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22 – liniuța 2a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să pună la dispoziție instrumente care să 
stimuleze dezvoltarea și creșterea 
IMM-urilor inovatoare din punct de 
vedere ecologic, precum și dezvoltarea 
parcurilor industriale ecologice;

Or. en

Amendamentul 393
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian, Damien Abad

Propunere de rezoluție
Punctul 22 – liniuța 2a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să implementeze proiecte care să permită 
colaborarea în rețea a IMM-urilor și a 
societăților mai mari de-a lungul lanțului 
de valori;

Or. en

Amendamentul 394
Herbert Reul, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Daniel Caspary, Jolanta 
Emilia Hibner, Werner Langen, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Amalia 
Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 22 – liniuța 2b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să verifice dacă întreprinderile mijlocii 
și cele de familie care nu îndeplinesc 
criteriile definiției actuale a IMM-urilor 
pot să folosească în mod corespunzător 



PE452.810v01-00 10/58 AM\839334RO.doc

RO

posibilitățile de finanțare actuale și 
viitoare pentru cercetare și dezvoltare 
destinate în mod special întreprinderilor 
mici și mijlocii; 

Or. en

Amendamentul 395
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 22 – liniuța 2b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să asigure o convergență sporită între 
cerere și ofertă în ceea ce privește 
brevetele, în special în cazurile 
IMM-urilor, și să reducă costul accesului 
la standarde pentru IMM-uri;   

Or. fr

Amendamentul 396
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian, Damien Abad

Propunere de rezoluție
Punctul 22 – liniuța 2b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să promoveze internaționalizarea 
IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 397
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. consideră că directiva europeană 
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privind ofertele publice de cumpărare 
trebuie revizuită pentru a oferi UE 
mijloacele de a se opune unor proiecte 
care se pot dovedi a fi dezavantajoase, din 
punct de vedere industrial, economic și 
social, pentru coeziunea socială și pentru 
stabilitatea pieței interne; este de părere 
că Uniunea trebuie să poată să se opună 
ofertelor de cumpărare provenind de la 
societăți care nu dau dovadă de 
responsabilitate socială și/sau care nu 
respectă cerințele privind buna 
guvernanță, precum și ofertelor de 
cumpărare preconizate în sectoare pe care 
statele membre le consideră strategice, în 
conformitate cu angajamentele 
internaționale ale Uniunii Europene;   

Or. fr

Amendamentul 398
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită îmbunătățirea dezvoltării de 
parteneriate public-private;

Or. en

Amendamentul 399
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că politica privind acordarea 
de ajutoare nu trebuie privită doar în 
contextul dreptului concurenței, ci trebuie 
folosită proactiv, transparent și cu 
aplicarea unor reguli clare în interesul 

23. subliniază că, dacă pe de-o parte 
politica privind acordarea de ajutoare 
trebuie să respecte bazele politicii în 
domeniul concurenței (în special măsurile 
de combatere a închirierilor de monopol 
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european în vederea consolidării inovării, 
a introducerii pe piață sau în ceea ce 
privește restructurările din industrie;

și a abuzurilor de poziție dominantă), 
aceasta nu trebuie împiedicată de o 
interpretare prea îngustă a dreptului, fapt 
care este, între altele, în detrimentul 
inovării; consideră că orice politică 
privind acordarea de ajutoare trebuie 
folosită pentru a promova inovarea 
tehnologică, cooperarea între 
întreprinderi care sunt implicate în 
același proiect și dezvoltarea activităților 
care implică costuri fixe semnificative și 
pentru a susține coordonarea între o serie 
de agenți economici în domenii precum 
transporturile, armamentul, energia și 
sănătatea, în care piața nu poate oferi 
stimulente pe termen scurt; subliniază că
politica privind acordarea de ajutoare 
trebuie, de asemenea, să permită 
restructurări și schimbări industriale în 
vederea reindustrializării teritoriilor în 
cauză;

Or. fr

Amendamentul 400
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că politica privind acordarea 
de ajutoare nu trebuie privită doar în 
contextul dreptului concurenței, ci trebuie 
folosită proactiv, transparent și cu 
aplicarea unor reguli clare în interesul
european în vederea consolidării inovării, 
a introducerii pe piață sau în ceea ce 
privește restructurările din industrie;

23. consideră că existența unor norme 
stricte în domeniul concurenței și al pieței 
interne constituie o premisă esențială 
pentru competitivitatea sectorului 
industrial european; este de părere că o 
piață internă în care nu există denaturări 
ale concurenței reprezintă o garanție a
inovării, a productivității și a eficienței;

Or. es
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Amendamentul 401
Jorgo Chatzimarkakis, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că politica privind acordarea 
de ajutoare nu trebuie privită doar în 
contextul dreptului concurenței, ci trebuie 
folosită proactiv, transparent și cu 
aplicarea unor reguli clare în interesul 
european în vederea consolidării inovării, 
a introducerii pe piață sau în ceea ce 
privește restructurările din industrie;

23. consideră că existența unor norme 
eficiente și stricte ale UE în domeniul 
concurenței și al acordării ajutoarelor de 
stat constituie baza indispensabilă pentru 
o industrie europeană competitivă; este de 
părere că existența unei concurențe 
nedenaturate pe piața internă a UE duce 
la inovare și crește eficiența și 
productivitatea;

Or. en

Amendamentul 402
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că politica privind acordarea 
de ajutoare nu trebuie privită doar în 
contextul dreptului concurenței, ci trebuie 
folosită proactiv, transparent și cu 
aplicarea unor reguli clare în interesul 
european în vederea consolidării inovării, 
a introducerii pe piață sau în ceea ce 
privește restructurările din industrie;

23. consideră că existența unor norme 
eficiente și stricte ale UE în domeniul 
concurenței și al acordării ajutoarelor de 
stat constituie baza indispensabilă pentru 
o industrie europeană competitivă; este de 
părere că existența unei concurențe 
nedenaturate pe piața internă a UE duce 
la inovare și crește eficiența și 
productivitatea;

Or. en

Amendamentul 403
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 23
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că politica privind acordarea 
de ajutoare nu trebuie privită doar în 
contextul dreptului concurenței, ci trebuie 
folosită proactiv, transparent și cu 
aplicarea unor reguli clare în interesul 
european în vederea consolidării inovării, 
a introducerii pe piață sau în ceea ce 
privește restructurările din industrie;

23. consideră că politica privind acordarea 
de ajutoare ar trebui privită doar în 
contextul dreptului concurenței și
subliniază că principiul piețelor deschise 
și cel al condițiilor echitabile de 
concurență reprezintă chiar fundamentul 
unei industrii europene competitive;

Or. en

Amendamentul 404
Kathleen Van Brempt

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că politica privind acordarea 
de ajutoare nu trebuie privită doar în 
contextul dreptului concurenței, ci trebuie 
folosită proactiv, transparent și cu aplicarea 
unor reguli clare în interesul european în 
vederea consolidării inovării, a introducerii 
pe piață sau în ceea ce privește 
restructurările din industrie;

23. consideră că politica privind acordarea 
de ajutoare nu trebuie privită doar în 
contextul dreptului concurenței, ci trebuie 
folosită proactiv, transparent și cu aplicarea 
unor reguli clare în interesul european în 
vederea consolidării inovării, a introducerii 
pe piață a unor produse noi sau în ceea ce 
privește restructurările din industrie;
consideră că, în acest context, guvernele 
pot juca ele însele un rol deosebit, făcând 
uz de puterea pe care o dețin ele însele pe 
piață în calitate de consumatori;  

Or. nl

Amendamentul 405
Herbert Reul, Jan Březina, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 23
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că politica privind acordarea 
de ajutoare nu trebuie privită doar în 
contextul dreptului concurenței, ci trebuie 
folosită proactiv, transparent și cu aplicarea 
unor reguli clare în interesul european în 
vederea consolidării inovării, a introducerii 
pe piață sau în ceea ce privește 
restructurările din industrie;

23. consideră că, pentru a realiza, până în 
2020, obiectivele strategiei Europa 2020, 
precum și pe cele legate de schimbările 
climatice și de energie, politica privind 
acordarea de ajutoare nu trebuie privită 
doar în contextul dreptului concurenței, ci 
trebuie folosită proactiv, transparent și cu 
aplicarea unor reguli clare în interesul 
european în vederea consolidării inovării, a 
introducerii pe piață a unor produse noi
sau în ceea ce privește restructurările din 
industrie;

Or. en

Amendamentul 406
Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că politica privind acordarea 
de ajutoare nu trebuie privită doar în 
contextul dreptului concurenței, ci trebuie 
folosită proactiv, transparent și cu aplicarea 
unor reguli clare în interesul european în 
vederea consolidării inovării, a introducerii 
pe piață sau în ceea ce privește 
restructurările din industrie;

23. consideră că politica privind acordarea 
de ajutoare nu trebuie privită doar în 
contextul dreptului concurenței, ci trebuie 
folosită proactiv, transparent și cu aplicarea 
unor reguli clare în interesul european în 
vederea consolidării inovării, a introducerii 
pe piață a unor produse durabile sau în 
ceea ce privește restructurările din 
industrie, în timp ce ar trebui sistată 
acordarea de ajutoare pentru procese care 
nu sunt sustenabile;

Or. en

Amendamentul 407
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 23
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că politica privind acordarea 
de ajutoare nu trebuie privită doar în 
contextul dreptului concurenței, ci trebuie 
folosită proactiv, transparent și cu aplicarea 
unor reguli clare în interesul european în 
vederea consolidării inovării, a introducerii 
pe piață sau în ceea ce privește 
restructurările din industrie;

23. consideră că politica privind acordarea 
de ajutoare nu trebuie privită doar în 
contextul dreptului concurenței, ci trebuie 
folosită proactiv, transparent și cu aplicarea 
unor reguli clare în interesul european în 
vederea consolidării inovării, a introducerii 
pe piață a unor produse noi sau în ceea ce 
privește restructurările din industrie, fără 
ca astfel să se pericliteze viitorul 
IMM-urilor;

Or. de

Amendamentul 408
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că politica privind acordarea 
de ajutoare nu trebuie privită doar în 
contextul dreptului concurenței, ci trebuie 
folosită proactiv, transparent și cu aplicarea 
unor reguli clare în interesul european în 
vederea consolidării inovării, a introducerii 
pe piață sau în ceea ce privește 
restructurările din industrie;

23. consideră că politica privind acordarea 
de ajutoare nu trebuie privită doar în 
contextul dreptului concurenței, ci trebuie 
folosită proactiv, transparent și cu aplicarea 
unor reguli clare în interesul european în 
vederea consolidării inovării, a creșterii 
competitivității și a introducerii pe piață a 
unor produse noi sau în ceea ce privește 
restructurările din industrie;

Or. fr

Amendamentul 409
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că politica privind acordarea 
de ajutoare nu trebuie privită doar în 

23. consideră că politica privind acordarea 
de ajutoare nu trebuie privită doar în 
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contextul dreptului concurenței, ci trebuie 
folosită proactiv, transparent și cu aplicarea 
unor reguli clare în interesul european în 
vederea consolidării inovării, a introducerii 
pe piață sau în ceea ce privește 
restructurările din industrie;

contextul dreptului concurenței, ci trebuie 
folosită proactiv, transparent și cu aplicarea 
unor reguli clare în interesul european în 
vederea consolidării inovării, a introducerii 
pe piață a unor produse noi sau în ceea ce 
privește restructurările din industrie;

Or. en

Amendamentul 410
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază, astfel cum se evidențiază 
în multe studii recente, că ajutoarele 
sectoriale stimulează creșterea în cazurile 
în care sunt compatibile cu menținerea 
concurenței în sectoarele respective și în 
care acestea sunt prevăzute în combinație 
cu mecanisme menite să garanteze faptul 
că proiectele care se dovedesc ineficiente 
nu mai beneficiază de finanțare;     
recomandă ca acordarea acestor ajutoare 
să fie condiționată în mod sistematic de 
respectarea unei cerințe conform căreia 
activitățile susținute să rămână în cadrul 
UE pentru o perioadă de cel puțin cinci 
ani și de zece ani în cazul activităților din 
domeniul cercetării și dezvoltării; 

Or. fr

Amendamentul 411
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. se opune unor mecanisme naționale 
specifice de acordare a ajutoarelor de stat 
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care creează condiții de concurență 
inegale și care dezavantajează, în ceea ce 
privește concurența la nivel internațional, 
statele membre care respectă normele;    

Or. da

Amendamentul 412
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. observă, în această privință, că 
centrele de afaceri europene trebuie să fie 
competitive la nivel internațional, în 
special în domeniul tehnologiilor generice 
esențiale;  

Or. de

Amendamentul 413
Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită ca viitoarele acorduri 
comerciale să fie în așa mod elaborate 
încât să reprezinte o componentă a unei 
strategii industriale bazate pe concurență 
loială în țările dezvoltate și în cele în curs 
de dezvoltare; consideră că principiul 
dezvoltării durabile trebuie aplicat în mod 
exhaustiv, iar standardele sociale și 
ecologice trebuie incluse în acordurile de 
liber schimb; consideră că trebuie luate 
măsuri pentru ca industriile europene să 
nu fie amenințate de practici neloiale, așa 
cum se întâmplă în prezent în sectorul 
energiei solare;

24. consideră că în continuare comerțul 
liber este unul dintre elementele 
principale ale creșterii economice a 
Europei și îndeamnă, prin urmare, 
Comisia să poarte în permanență 
negocieri bilaterale și multilaterale cu 
privire la acorduri de liber schimb;
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Or. en

Amendamentul 414
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită ca viitoarele acorduri 
comerciale să fie în așa mod elaborate încât 
să reprezinte o componentă a unei strategii 
industriale bazate pe concurență loială în 
țările dezvoltate și în cele în curs de 
dezvoltare; consideră că principiul 
dezvoltării durabile trebuie aplicat în mod 
exhaustiv, iar standardele sociale și 
ecologice trebuie incluse în acordurile de 
liber schimb; consideră că trebuie luate 
măsuri pentru ca industriile europene să 
nu fie amenințate de practici neloiale, așa 
cum se întâmplă în prezent în sectorul 
energiei solare;

24. solicită ca viitoarele acorduri 
comerciale să fie în așa mod elaborate încât 
să reprezinte o componentă a unei strategii 
industriale bazate pe concurență loială și pe 
piețe deschise în care să nu se utilizeze 
practici protecționiste; consideră că
domeniile spre care trebuie orientată 
concurența sunt eliminarea barierelor 
comerciale, liberalizarea serviciilor, 
drepturile de proprietate intelectuală și 
achizițiile publice; solicită stabilirea unei 
strategii a UE în domeniul investițiilor 
străine directe în țările emergente pentru 
a facilita accesul pe piețele noi și 
consolidarea producției locale;  

Or. en

Amendamentul 415
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită ca viitoarele acorduri 
comerciale să fie în așa mod elaborate încât 
să reprezinte o componentă a unei strategii 
industriale bazate pe concurență loială în 
țările dezvoltate și în cele în curs de 
dezvoltare; consideră că principiul 
dezvoltării durabile trebuie aplicat în mod 
exhaustiv, iar standardele sociale și
ecologice trebuie incluse în acordurile de 
liber schimb; consideră că trebuie luate 

24. subliniază că comerțul reprezintă unul 
dintre cele mai importante elemente ale 
unei politici industriale de succes și
solicită, prin urmare, ca viitoarele acorduri 
comerciale să fie în așa mod elaborate încât 
să reprezinte o componentă a unei strategii 
industriale bazate pe concurență loială în 
țările dezvoltate și în cele în curs de 
dezvoltare și pe reciprocitate deplină;
consideră că este nevoie de o nouă politică 
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măsuri pentru ca industriile europene să 
nu fie amenințate de practici neloiale, așa 
cum se întâmplă în prezent în sectorul 
energiei solare;

comercială care să continue să promoveze 
activitățile de producție în Europa și să nu 
stimuleze întreprinderile să își 
delocalizeze producția; este, prin urmare, 
de părere că UE ar trebui să solicite 
partenerilor săi comerciali eliminarea 
completă a tarifelor și a barierelor 
netarifare din calea comerțului, să nu 
permită ca normele privind originea să 
devină mai permisive și să nu autorizeze 
rambursarea drepturilor; consideră că
principiul dezvoltării durabile trebuie 
aplicat în mod exhaustiv, iar standardele 
sociale și de mediu trebuie incluse în 
acordurile de liber schimb, neîncărcând 
însă în mod excesiv acordurile comerciale 
cu standarde care nu sunt legate de 
comerț; consideră că, în acest scop, 
Comisia ar trebui, de asemenea, să 
monitorizeze legislația în domeniul 
protecției mediului, precum și normele de 
acordare a ajutoarelor de stat și alte 
programe de asistență adoptate de țările 
terțe care concurează cu UE;   

Or. en

Amendamentul 416
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită ca viitoarele acorduri 
comerciale să fie în așa mod elaborate încât 
să reprezinte o componentă a unei strategii 
industriale bazate pe concurență loială în 
țările dezvoltate și în cele în curs de 
dezvoltare; consideră că principiul 
dezvoltării durabile trebuie aplicat în mod 
exhaustiv, iar standardele sociale și
ecologice trebuie incluse în acordurile de 
liber schimb; consideră că trebuie luate 
măsuri pentru ca industriile europene să nu 
fie amenințate de practici neloiale, așa cum 

24. solicită ca viitoarele acorduri 
comerciale să fie în așa mod elaborate încât 
să reprezinte o componentă a unei strategii 
industriale bazate pe concurență loială în 
țările dezvoltate și în cele în curs de 
dezvoltare și pe reciprocitate deplină;
consideră că este nevoie de o nouă 
politică comercială care să continue să 
promoveze activitățile de producție în 
Europa și să nu stimuleze întreprinderile 
să își delocalizeze producția; este, prin 
urmare, de părere că UE ar trebui să 
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se întâmplă în prezent în sectorul energiei 
solare;

solicite partenerilor săi comerciali 
eliminarea completă a tarifelor și a 
barierelor netarifare din calea comerțului, 
să nu permită ca normele privind originea 
să devină mai permisive și să nu 
autorizeze rambursarea drepturilor;
consideră că principiul dezvoltării durabile 
trebuie aplicat în mod exhaustiv, iar 
standardele sociale și de mediu trebuie 
incluse în acordurile de liber schimb;
consideră că trebuie luate măsuri pentru ca 
industriile europene să nu fie amenințate de 
practici neloiale, așa cum se întâmplă în 
prezent în sectorul energiei solare;
consideră că, în acest scop, Comisia ar 
trebui, de asemenea, să monitorizeze 
legislația în domeniul protecției mediului, 
precum și normele de acordare a 
ajutoarelor de stat și alte programe de 
asistență adoptate de țările terțe care 
concurează cu UE;   

Or. en

Amendamentul 417
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită ca viitoarele acorduri 
comerciale să fie în așa mod elaborate încât 
să reprezinte o componentă a unei strategii 
industriale bazate pe concurență loială în 
țările dezvoltate și în cele în curs de 
dezvoltare; consideră că principiul 
dezvoltării durabile trebuie aplicat în mod 
exhaustiv, iar standardele sociale și
ecologice trebuie incluse în acordurile de 
liber schimb; consideră că trebuie luate 
măsuri pentru ca industriile europene să nu 
fie amenințate de practici neloiale, așa cum 
se întâmplă în prezent în sectorul energiei 
solare;

24. solicită ca viitoarele acorduri 
comerciale să fie în așa mod elaborate încât 
să reprezinte o componentă a unei strategii 
industriale bazate pe concurență loială în 
țările dezvoltate și în cele în curs de 
dezvoltare; consideră că este nevoie de o 
nouă politică comercială care să continue 
să promoveze activitățile de producție în 
Europa și să nu stimuleze întreprinderile 
să își delocalizeze producția; este, prin 
urmare, de părere că UE ar trebui să 
solicite partenerilor săi comerciali 
eliminarea completă a tarifelor și a 
barierelor netarifare din calea comerțului, 
să nu permită ca normele privind originea 
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să devină mai permisive și să nu 
autorizeze rambursarea drepturilor;     
consideră că principiul dezvoltării durabile 
trebuie aplicat în mod exhaustiv, iar 
standardele sociale și de mediu trebuie 
incluse în acordurile de liber schimb; 
consideră că trebuie luate măsuri pentru ca 
industriile europene să nu fie amenințate de 
practici neloiale, așa cum se întâmplă în 
prezent în sectorul energiei solare;
consideră că, în acest scop, Comisia ar 
trebui, de asemenea, să monitorizeze 
legislația în domeniul protecției mediului, 
precum și normele de acordare a 
ajutoarelor de stat și alte programe de 
asistență adoptate de țările terțe care 
concurează cu UE;   

Or. en

Amendamentul 418
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită ca viitoarele acorduri 
comerciale să fie în așa mod elaborate încât 
să reprezinte o componentă a unei strategii 
industriale bazate pe concurență loială în 
țările dezvoltate și în cele în curs de 
dezvoltare; consideră că principiul 
dezvoltării durabile trebuie aplicat în mod 
exhaustiv, iar standardele sociale și
ecologice trebuie incluse în acordurile de 
liber schimb; consideră că trebuie luate 
măsuri pentru ca industriile europene să nu 
fie amenințate de practici neloiale, așa cum 
se întâmplă în prezent în sectorul energiei 
solare;

24. subliniază că comerțul reprezintă unul 
dintre cele mai importante elemente ale 
unei politici industriale de succes și
solicită, prin urmare, ca viitoarele acorduri 
comerciale să fie în așa mod elaborate încât 
să reprezinte o componentă a unei strategii 
industriale bazate pe concurență loială în 
țările dezvoltate și în cele în curs de 
dezvoltare; consideră că principiul 
dezvoltării durabile trebuie aplicat în mod 
exhaustiv, iar standardele sociale și de 
mediu trebuie incluse în acordurile de liber 
schimb; consideră că trebuie luate măsuri 
pentru ca industriile europene să nu fie 
amenințate de practici neloiale, așa cum se 
întâmplă în prezent în sectorul energiei 
solare; consideră că, în acest scop, 
Comisia ar trebui, de asemenea, să 
monitorizeze legislația în domeniul 
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protecției mediului, precum și normele de 
acordare a ajutoarelor de stat și alte 
programe de asistență adoptate de țările 
terțe care concurează cu UE;   

Or. en

Amendamentul 419
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian, Damien Abad

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită ca viitoarele acorduri 
comerciale să fie în așa mod elaborate încât 
să reprezinte o componentă a unei 
strategii industriale bazate pe concurență 
loială în țările dezvoltate și în cele în curs 
de dezvoltare; consideră că principiul 
dezvoltării durabile trebuie aplicat în mod 
exhaustiv, iar standardele sociale și
ecologice trebuie incluse în acordurile de 
liber schimb; consideră că trebuie luate 
măsuri pentru ca industriile europene să nu
fie amenințate de practici neloiale, așa cum 
se întâmplă în prezent în sectorul energiei 
solare;

24. solicită ca viitoarele acorduri 
comerciale să fie în așa mod elaborate încât 
să respecte politica industrială a UE, să 
ducă la o piață cu adevărat deschisă în 
care să existe beneficii reciproce și să 
prevină adoptarea unor măsuri restrictive 
la adresa comerțului (de exemplu taxe pe 
exporturi), având astfel ca rezultat o
concurență loială în țările dezvoltate și în 
cele în curs de dezvoltare; este de părere 
că, pentru a  ține seama de principiul 
dezvoltării durabile, acordurile comerciale 
ar trebui să reflecte preocupările sociale și
pe cele legate de mediu; consideră că 
trebuie luate măsuri pentru a garanta 
faptul că industriile europene nu sunt
amenințate de practici neloiale;

Or. en

Amendamentul 420
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită ca viitoarele acorduri 
comerciale să fie în așa mod elaborate încât 
să reprezinte o componentă a unei strategii 

24. solicită ca viitoarele acorduri 
comerciale să fie în așa mod elaborate încât 
să reprezinte o componentă a unei strategii 
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industriale bazate pe concurență loială în 
țările dezvoltate și în cele în curs de 
dezvoltare; consideră că principiul 
dezvoltării durabile trebuie aplicat în mod 
exhaustiv, iar standardele sociale și
ecologice trebuie incluse în acordurile de 
liber schimb; consideră că trebuie luate 
măsuri pentru ca industriile europene să nu 
fie amenințate de practici neloiale, așa cum 
se întâmplă în prezent în sectorul energiei 
solare;

industriale bazate pe concurență loială în 
țările dezvoltate și în cele în curs de 
dezvoltare; consideră că principiul 
dezvoltării durabile trebuie aplicat în mod 
exhaustiv, iar standardele sociale și de 
mediu trebuie incluse în acordurile de liber 
schimb; consideră că trebuie luate măsuri 
pentru ca industriile europene să nu fie 
amenințate de practici neloiale, așa cum se 
întâmplă în prezent în sectorul energiei
solare; solicită, de asemenea, să fie luate 
în considerare efectele reajustării 
cursurilor de schimb care sunt în prezent 
extrem de favorabile exporturilor din 
anumite țări emergente, stimulând 
societățile să se mute în țări cu forță de 
muncă ieftină, cu legislație de protejare a 
drepturilor sindicatelor permisivă și cu 
standarde de mediu scăzute;

Or. it

Amendamentul 421
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită ca viitoarele acorduri 
comerciale să fie în așa mod elaborate încât 
să reprezinte o componentă a unei strategii 
industriale bazate pe concurență loială în 
țările dezvoltate și în cele în curs de 
dezvoltare; consideră că principiul 
dezvoltării durabile trebuie aplicat în mod 
exhaustiv, iar standardele sociale și
ecologice trebuie incluse în acordurile de 
liber schimb; consideră că trebuie luate 
măsuri pentru ca industriile europene să nu 
fie amenințate de practici neloiale, așa cum 
se întâmplă în prezent în sectorul energiei 
solare;

24. solicită ca viitoarele acorduri 
comerciale să fie în așa mod elaborate încât 
să reprezinte o componentă a unei strategii 
industriale bazate pe concurență loială în 
țările dezvoltate și în cele în curs de 
dezvoltare; consideră că principiul 
dezvoltării durabile trebuie aplicat în mod 
exhaustiv, iar standardele sociale și de 
mediu trebuie incluse în acordurile de liber 
schimb; solicită ca responsabilitatea 
socială a întreprinderilor și răspunderea 
de lanț să fie impuse investitorilor 
europeni în cadrul acordurilor comerciale 
ca o garanție împotriva dumpingului 
social; consideră că trebuie luate măsuri 
pentru ca industriile europene să nu fie 
amenințate de practici neloiale, așa cum se 
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întâmplă în prezent în sectorul energiei 
solare; consideră, de asemenea, că 
respectarea de către țări a drepturilor 
fundamentale ale lucrătorilor, astfel cum 
au fost definite în principalele convenții 
ale OIM, ar trebui să reprezinte o bază a 
acordurilor comerciale ale UE;

Or. da

Amendamentul 422
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită ca viitoarele acorduri 
comerciale să fie în așa mod elaborate încât 
să reprezinte o componentă a unei strategii 
industriale bazate pe concurență loială în 
țările dezvoltate și în cele în curs de 
dezvoltare; consideră că principiul 
dezvoltării durabile trebuie aplicat în mod 
exhaustiv, iar standardele sociale și 
ecologice trebuie incluse în acordurile de 
liber schimb; consideră că trebuie luate 
măsuri pentru ca industriile europene să nu 
fie amenințate de practici neloiale, așa cum 
se întâmplă în prezent în sectorul energiei 
solare;

24. solicită ca viitoarele acorduri 
comerciale să fie în așa mod elaborate încât 
să reprezinte o componentă a unei strategii 
industriale bazate pe concurență loială în 
țările dezvoltate și în cele în curs de 
dezvoltare; consideră că principiul 
dezvoltării durabile trebuie aplicat în mod 
exhaustiv, iar standardele sociale și de 
mediu trebuie incluse în acordurile de liber 
schimb; consideră că trebuie luate măsuri 
pentru ca industriile europene să nu fie 
amenințate de practici neloiale, așa cum se 
întâmplă în prezent în sectorul energiei 
solare; amintește că trebuie intensificate 
dialogurile în materie de reglementare cu 
partenerii comerciali esențiali, în special 
cu SUA, pentru a preveni și a elimina 
barierele din calea comerțului;

Or. en

Amendamentul 423
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 24
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită ca viitoarele acorduri 
comerciale să fie în așa mod elaborate încât 
să reprezinte o componentă a unei strategii 
industriale bazate pe concurență loială în 
țările dezvoltate și în cele în curs de 
dezvoltare; consideră că principiul 
dezvoltării durabile trebuie aplicat în mod 
exhaustiv, iar standardele sociale și
ecologice trebuie incluse în acordurile de 
liber schimb; consideră că trebuie luate 
măsuri pentru ca industriile europene să nu
fie amenințate de practici neloiale, așa cum 
se întâmplă în prezent în sectorul energiei 
solare;

24. solicită ca viitoarele acorduri 
comerciale să fie în așa mod elaborate încât 
să reprezinte o componentă a unei strategii 
industriale bazate pe concurență loială în 
țările dezvoltate și în cele în curs de 
dezvoltare; consideră că principiul 
dezvoltării durabile trebuie aplicat în mod 
exhaustiv, iar standardele sociale și de 
mediu trebuie incluse în acordurile de liber 
schimb; consideră că trebuie luate măsuri 
pentru a garanta faptul că industriile
europene nu sunt amenințate de practici 
neloiale;

Or. en

Amendamentul 424
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită ca viitoarele acorduri 
comerciale să fie în așa mod elaborate încât 
să reprezinte o componentă a unei strategii 
industriale bazate pe concurență loială în 
țările dezvoltate și în cele în curs de 
dezvoltare; consideră că principiul 
dezvoltării durabile trebuie aplicat în mod 
exhaustiv, iar standardele sociale și
ecologice trebuie incluse în acordurile de 
liber schimb; consideră că trebuie luate 
măsuri pentru ca industriile europene să nu 
fie amenințate de practici neloiale, așa cum 
se întâmplă în prezent în sectorul energiei 
solare;

24. solicită ca viitoarele acorduri 
comerciale multilaterale și bilaterale să fie 
în așa mod elaborate încât să reprezinte o 
componentă a unei strategii industriale 
bazate pe concurență loială în țările 
dezvoltate și în cele în curs de dezvoltare; 
consideră că principiul dezvoltării durabile 
trebuie aplicat în mod exhaustiv, iar 
standardele sociale și de mediu trebuie 
incluse în acordurile de liber schimb; 
consideră că trebuie luate măsuri pentru ca 
industriile europene să nu fie amenințate de 
practici neloiale, așa cum se întâmplă în 
prezent în sectorul energiei solare;

Or. en



AM\839334RO.doc 27/58 PE452.810v01-00

RO

Amendamentul 425
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită ca viitoarele acorduri 
comerciale să fie în așa mod elaborate încât 
să reprezinte o componentă a unei strategii 
industriale bazate pe concurență loială în 
țările dezvoltate și în cele în curs de 
dezvoltare; consideră că principiul 
dezvoltării durabile trebuie aplicat în mod 
exhaustiv, iar standardele sociale și 
ecologice trebuie incluse în acordurile de 
liber schimb; consideră că trebuie luate 
măsuri pentru ca industriile europene să nu 
fie amenințate de practici neloiale, așa cum 
se întâmplă în prezent în sectorul energiei 
solare;

24. solicită ca viitoarele acorduri 
comerciale să fie în așa mod elaborate încât 
să reprezinte o componentă a unei strategii 
industriale bazate pe concurență loială în 
țările dezvoltate și în cele în curs de 
dezvoltare; consideră că principiul 
dezvoltării durabile trebuie aplicat în mod 
exhaustiv, iar standardele legate de 
reciprocitate trebuie incluse în acordurile 
de liber schimb; consideră că trebuie luate 
măsuri pentru ca industriile europene să nu 
fie amenințate de practici neloiale, așa cum 
se întâmplă în prezent în sectorul energiei 
solare;

Or. es

Amendamentul 426
Daniel Caspary, Herbert Reul, Jan Březina, Jolanta Emilia Hibner, Werner Langen, 
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită ca viitoarele acorduri 
comerciale să fie în așa mod elaborate încât 
să reprezinte o componentă a unei strategii 
industriale bazate pe concurență loială în 
țările dezvoltate și în cele în curs de 
dezvoltare; consideră că principiul 
dezvoltării durabile trebuie aplicat în mod 
exhaustiv, iar standardele sociale și
ecologice trebuie incluse în acordurile de 
liber schimb; consideră că trebuie luate 
măsuri pentru ca industriile europene să nu 
fie amenințate de practici neloiale, așa cum 
se întâmplă în prezent în sectorul energiei 

24. solicită ca viitoarele acorduri 
comerciale să fie în așa mod elaborate încât 
să reprezinte o componentă a unei strategii 
industriale bazate pe concurență loială în 
țările dezvoltate și în cele în curs de 
dezvoltare; consideră că principiul 
dezvoltării durabile trebuie aplicat în mod 
exhaustiv, iar standardele sociale și de 
mediu ar trebui , dacă este posibil, să fie
incluse în acordurile de liber schimb; 
consideră că trebuie luate măsuri pentru ca 
industriile europene să nu fie amenințate de 
practici neloiale, așa cum se întâmplă în 
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solare; prezent în sectorul energiei solare;

Or. en

Amendamentul 427
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. consideră că, pentru a consolida 
industria europeană și, în special, pentru 
a crește competitivitatea societăților în 
cadrul economiei mondiale, este necesar 
să se introducă dispoziții europene privind 
marcarea originii („fabricat în”); acest 
lucru ar permite publicului și 
consumatorilor să ia decizii în cunoștință 
de cauză și ar încuraja producția din 
cadrul Uniunii Europene, care are, în 
multe cazuri, o reputație privind calitatea 
și standardele de producție ridicate;

Or. it

Amendamentul 428
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. invită Comisia nu numai să 
îmbunătățească performanțele de mediu 
ale industriei din UE în cadrul 
propunerilor sale legislative, ci să se și 
asigure, totodată, că aceleași standarde de 
mediu se aplică și produselor fabricate în 
Uniunea Europeană și produselor 
importate pe piața unică a UE, punând 
accentul nu numai pe stabilirea acestor 
norme, ci și pe respectarea lor;
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Or. en

Amendamentul 429
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. invită Comisia să îndeplinească 
obiectivele stabilite în comunicarea 
privind Europa globală și în comunicarea 
ulterioară privind politica comercială, în 
special printr-un acces ambițios la noile 
piețe în cadrul Rundei de la Doha, 
inclusiv prin încheierea unor acorduri 
sectoriale, de exemplu în industria 
chimică și a utilajelor;

Or. en

Amendamentul 430
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită păstrarea instrumentelor de 
protecție comercială eficiente, destinate 
combaterii practicilor comerciale neloiale, 
precum practica prețului dublu în cadrul 
aprovizionării cu materii prime sau 
subvenționarea industriei naționale;

Or. fr

Amendamentul 431
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază că este necesar, în cazul în 
care circumstanțele o justifică, să se 
utilizeze instrumente de protecție 
comercială împotriva țărilor care nu 
respectă normele comerțului internațional 
sau acordurile de liber schimb încheiate 
cu UE;

Or. fr

Amendamentul 432
Silvia-Adriana Țicău, Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază că comerțul reprezintă 
unul dintre cele mai importante elemente 
ale unei politici industriale de succes;

Or. en

Amendamentul 433
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 24b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. consideră că este esențial ca Uniunea 
să se doteze cu instrumente care să îi 
permită:
- să adopte o politică anti-dumping mai 
activă și să contorizeze, printre altele, 
finanțarea exporturilor practicată de 
unele țări care nu sunt membre ale UE;
- să aplice o taxă „pe carbon” la 
frontierele Uniunii în cazul în care nu 
sunt respectate standardele în materie de 
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protecție a mediului;
- să adopte o politică reală a cursului de 
schimb care să apere interesele 
comerciale ale UE;
- să asigure aplicarea conceptului de 
„comerț echitabil”, care este bazat pe 
respectarea reciprocă a standardelor 
sociale, de mediu și culturale, precum și a 
standardelor legate de respectarea 
drepturilor omului în contextul 
comerțului internațional;

Or. fr

Amendamentul 434
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază că ideile și competențele 
angajaților trebuie folosite în vederea 
restructurării industriale și că ar trebui să 
aibă loc o implicare cât mai largă a 
acestora, care să depășească nivelul 
cerințelor minime (de exemplu Directiva 
2002/14/CE și Directiva 2009/38/CE);

25. subliniază că inovarea generată de 
angajați reprezintă un instrument-cheie 
de creare a creșterii în industria 
europeană; evidențiază că inovarea 
generată de angajați înseamnă că 
angajații sunt implicați în mod sistematic 
în procesul de inovare, că în sectorul 
industrial inovarea generată de angajați 
are un imens potențial neexploatat în ceea 
ce privește realizarea obiectivelor UE de a 
fi cea mai importantă regiune din lume în 
domeniul inovării, că implicarea 
angajaților în procesul de inovare duce, 
de asemenea, la o productivitate sporită și 
la o satisfacție profesională mai mare, are 
un efect pozitiv asupra rezultatelor 
financiare ale societății și duce la 
rezultate mai bune în legătură cu 
dezvoltarea de produse și de procese noi;  
solicită, prin urmare, să aibă loc o 
implicare cât mai largă, care să depășească 
nivelul cerințelor minime (de exemplu 
Directiva 2002/14/CE și Directiva 
2009/38/CE);
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Or. da

Amendamentul 435
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază că ideile și competențele 
angajaților trebuie folosite în vederea 
restructurării industriale și că ar trebui să 
aibă loc o implicare cât mai largă a 
acestora, care să depășească nivelul 
cerințelor minime (de exemplu Directiva 
2002/14/CE și Directiva 2009/38/CE);

25. subliniază că ideile și competențele 
angajaților trebuie folosite în vederea 
restructurării industriale și că ar trebui să 
aibă loc o implicare cât mai largă a 
acestora;

Or. en

Amendamentul 436
Herbert Reul, Jan Březina, Lena Kolarska-Bobińska, Amalia Sartori, Werner Langen, 
Eija-Riitta Korhola, Daniel Caspary, Jolanta Emilia Hibner, Aldo Patriciello, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază că ideile și competențele 
angajaților trebuie folosite în vederea 
restructurării industriale și că ar trebui să 
aibă loc o implicare cât mai largă a 
acestora, care să depășească nivelul 
cerințelor minime (de exemplu Directiva 
2002/14/CE și Directiva 2009/38/CE);

25. subliniază că ideile și competențele 
angajaților trebuie folosite în vederea 
restructurării industriale și că ar trebui să 
aibă loc o implicare cât mai largă a 
acestora;

Or. en

Amendamentul 437
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază importanța contribuțiilor 
din partea lucrătorilor la sporirea creșterii 
economice și a progreselor;

Or. en

Amendamentul 438
Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Subtitlul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Sectoare Sectoare industriale specifice

Or. en

Amendamentul 439
Jens Rohde

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. are convingerea că, în afară de o 
abordare orizontală, inițiativele specifice 
de sector țin cont de caracteristicile fiecărui 
sector în vederea modernizării și creșterii
competitivității și solicită următoarele:

26. are convingerea că, în afară de o 
abordare orizontală, inițiativele specifice 
de sector țin cont de caracteristicile fiecărui 
sector, contribuie la modernizarea și la 
creșterea competitivității prin schimbul de 
bune practici, prin stabilirea unor valori 
de referință și prin instrumente similare 
necoercitive de elaborare a politicilor care 
asigură faptul că nicio inițiativă specifică 
de sector nu perturbă piața și solicită 
următoarele:

Or. en
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Amendamentul 440
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. are convingerea că, în afară de o 
abordare orizontală, inițiativele specifice 
de sector țin cont de caracteristicile 
fiecărui sector în vederea modernizării și
creșterii competitivității și solicită 
următoarele:

26. are convingerea că, în afară de o 
abordare orizontală, trebuie lansate 
inițiative sectoriale pentru a promova în 
continuare modernizarea și
competitivitatea sporită și solicită 
următoarele:

Or. fr

Amendamentul 441
Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. are convingerea că, în afară de o 
abordare orizontală, inițiativele specifice
de sector țin cont de caracteristicile 
fiecărui sector în vederea modernizării și 
creșterii competitivității și solicită 
următoarele:

26. are convingerea că, în afară de o 
abordare orizontală, inițiativele specifice 
țin cont de caracteristicile fiecărui sector
industrial, de lanțurile de aprovizionare și 
de serviciile asociate ale acestora și 
contribuie la modernizarea și la creșterea
competitivității și sustenabilității acestora
și solicită următoarele:zi

Or. en

Amendamentul 442
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- Comisia, implicând toate părțile 
interesate, să reînnoiască, să dezvolte în 

- Comisia, implicând toate părțile 
interesate, să implementeze recomandările 
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mod comparabil și să doteze cu conținut 
strategic abordările sectoriale existente
(grupuri operative, grupuri la nivel înalt, 
platforme de inovare, de exemplu Cars21);

din cadrul abordărilor sectoriale existente
(grupuri operative, grupuri la nivel înalt, 
platforme de inovare precum Cars21)
într-un mod adaptat la necesitățile 
sectoarelor specifice, să le elaboreze în 
mod comparabil și să dezvolte noi 
inițiative sectoriale în alte sectoare 
adecvate;

Or. en

Amendamentul 443
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia 
Hibner, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- Comisia, implicând toate părțile 
interesate, să reînnoiască, să dezvolte în 
mod comparabil și să doteze cu conținut 
strategic abordările sectoriale existente
(grupuri operative, grupuri la nivel înalt, 
platforme de inovare, de exemplu Cars21);

- Comisia, implicând toate părțile 
interesate, să implementeze recomandările 
din cadrul abordărilor sectoriale existente
(grupuri operative, grupuri la nivel înalt, 
platforme de inovare precum Cars21)
într-un mod adaptat la necesitățile 
sectoarelor specifice, să le elaboreze în 
mod comparabil și să dezvolte noi 
inițiative sectoriale în alte sectoare 
adecvate;

Or. en

Amendamentul 444
Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- Comisia, implicând toate părțile 
interesate, să reînnoiască, să dezvolte în 
mod comparabil și să doteze cu conținut 
strategic abordările sectoriale existente
(grupuri operative, grupuri la nivel înalt, 

- Comisia, implicând toate părțile 
interesate, să reînnoiască, să dezvolte în 
mod comparabil și să doteze cu conținut 
strategic abordările existente specifice 
sectoarelor industriale (grupuri operative, 
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platforme de inovare, de exemplu Cars21); grupuri la nivel înalt, piețe-pilot, platforme 
de inovare și platforme tehnologice 
europene);

Or. en

Amendamentul 445
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- Comisia, implicând toate părțile 
interesate, să reînnoiască, să dezvolte în 
mod comparabil și să doteze cu conținut 
strategic abordările sectoriale existente
(grupuri operative, grupuri la nivel înalt, 
platforme de inovare, de exemplu Cars21);

- Comisia, implicând toate părțile 
interesate, să reînnoiască, să dezvolte în 
mod comparabil și să doteze cu conținut 
strategic abordările sectoriale existente
(grupuri operative, grupuri la nivel înalt, 
platforme de inovare);

Or. en

Amendamentul 446
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- Comisia, implicând toate părțile 
interesate, să reînnoiască, să dezvolte în 
mod comparabil și să doteze cu conținut 
strategic abordările sectoriale existente
(grupuri operative, grupuri la nivel înalt, 
platforme de inovare, de exemplu Cars21);

- Comisia, implicând toate părțile 
interesate, să reînnoiască, să dezvolte în 
mod comparabil și să doteze cu conținut 
strategic abordările sectoriale existente
(grupuri operative, grupuri la nivel înalt, 
platforme tehnologice și de inovare
precum Cars21);

Or. en

Amendamentul 447
Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 1a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să fie asigurată verificarea 
sustenabilității abordărilor specifice 
sectoarelor în conformitate cu obiectivele 
UE în politica privind schimbările 
climatice și energia și cu obiectivele 
ambițioase legate de eficiența utilizării 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 448
Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 1b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să fie luată în considerare întreaga 
gamă de măsuri politice posibile, inclusiv 
etaloanele și standardele și susținerea 
eforturilor în materie de C&D și de 
inovare;

Or. en

Amendamentul 449
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta 
Korhola, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- rezultatele să fie puse în aplicare 
ținându-se cont de necesități;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 450
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- rezultatele să fie puse în aplicare 
ținându-se cont de necesități;

eliminat

Or. en

Amendamentul 451
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- rezultatele să fie puse în aplicare
ținându-se cont de necesități;

- rezultatele să fie puse în aplicare
ținându-se cont de necesități în cadrul 
unei abordări bazate pe lanțul de valori;

Or. en

Amendamentul 452
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 2a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să se consolideze sectoarele TIC și în 
special aplicațiile care folosesc standarde 
comune și, dacă este posibil, surse 
deschise, precum și să se utilizeze mai 
bine calculatoarele și supercalculatoarele 
în legătură cu crearea unor modele utile 
de sisteme complexe, inclusiv procese 
industriale, și să se utilizeze mai bine 
acestea în ceea ce privește monitorizarea 
și controlarea multitudinii de date 
utilizate în industriile moderne;
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Or. en

Amendamentul 453
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- în centrul atenției să se afle în special 
sectoarele-cheie din Europa, între altele 
industria automobilelor, a energiilor 
regenerabile, industria aviatică, cea 
chimică, industria alimentară și industria 
de creație;

eliminat

Or. en

Amendamentul 454
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Daniel Caspary, Lena 
Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, 
Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- în centrul atenției să se afle în special 
sectoarele-cheie din Europa, între altele 
industria automobilelor, a energiilor 
regenerabile, industria aviatică, cea 
chimică, industria alimentară și industria 
de creație;

eliminat

Or. en

Amendamentul 455
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- în centrul atenției să se afle în special 
sectoarele-cheie din Europa, între altele 
industria automobilelor, a energiilor 
regenerabile, industria aviatică, cea 
chimică, industria alimentară și industria 
de creație;

eliminat

Or. en

Amendamentul 456
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- în centrul atenției să se afle în special 
sectoarele-cheie din Europa, între altele 
industria automobilelor, a energiilor 
regenerabile, industria aviatică, cea 
chimică, industria alimentară și industria 
de creație;

- să se ia rapid măsuri adecvate în cazul 
în care în țările terțe se identifică practici 
de dumping sau de subvenționare;

Or. es

Amendamentul 457
Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- în centrul atenției să se afle în special 
sectoarele-cheie din Europa, între altele 
industria automobilelor, a energiilor 
regenerabile, industria aviatică, cea 
chimică, industria alimentară și industria 
de creație;

- să se realizeze o evaluare a sectoarelor 
industriale esențiale din Europa în ceea ce 
privește potențialul de creare a locurilor 
de muncă și sustenabilitatea pentru a fi 
identificate și alte inițiative;

Or. en
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Amendamentul 458
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- în centrul atenției să se afle în special 
sectoarele-cheie din Europa, între altele 
industria automobilelor, a energiilor
regenerabile, industria aviatică, cea 
chimică, industria alimentară și industria 
de creație;

- în centrul atenției să se afle în special 
sectoarele-cheie din Europa, între altele 
industria automobilelor, a energiei din 
surse regenerabile, industria aviatică, cea 
chimică, industria alimentară și industria 
de creație; observă, în acest sens, că noile 
industrii, precum energia eoliană din 
largul apelor și alte energii din surse 
regenerabile, trebuie susținute puternic 
atât din punct de vedere politic, cât și 
financiar pentru ca Europa să își păstreze 
poziția globală fruntașă;

Or. en

Amendamentul 459
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- în centrul atenției să se afle în special 
sectoarele-cheie din Europa, între altele 
industria automobilelor, a energiilor
regenerabile, industria aviatică, cea 
chimică, industria alimentară și industria 
de creație;

- în centrul atenției să se afle în special 
sectoarele-cheie din Europa, între altele 
industria automobilelor, a energiei din 
surse regenerabile, industriile ecologice, 
tehnologiile informației și comunicațiilor, 
biotehnologia, industria aviatică, turismul
și industria de creație;

Or. es



PE452.810v01-00 42/58 AM\839334RO.doc

RO

Amendamentul 460
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- în centrul atenției să se afle în special 
sectoarele-cheie din Europa, între altele 
industria automobilelor, a energiilor
regenerabile, industria aviatică, cea 
chimică, industria alimentară și industria 
de creație;

- în centrul atenției să se afle în special 
sectoarele-cheie din Europa care se 
confruntă cu provocări majore ale 
societății, dar în care există și potențial de 
afaceri, între altele industria energiei din 
surse regenerabile, sectorul 
transporturilor durabile și industria de 
creație;

Or. da

Amendamentul 461
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- în centrul atenției să se afle în special 
sectoarele-cheie din Europa, între altele 
industria automobilelor, a energiilor
regenerabile, industria aviatică, cea 
chimică, industria alimentară și industria 
de creație;

- în centrul atenției să se afle în special 
sectoarele-cheie din Europa, între altele 
industria automobilelor, a energiei din 
surse regenerabile, industria aviatică, cea 
chimică, industria alimentară, industria de 
creație, totodată fiind însă necesar să fie 
consolidate și sectoarele noi;

Or. de

Amendamentul 462
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- în centrul atenției să se afle în special - în centrul atenției să se afle în special 
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sectoarele-cheie din Europa, între altele 
industria automobilelor, a energiilor
regenerabile, industria aviatică, cea 
chimică, industria alimentară și industria 
de creație;

sectoarele-cheie din Europa, între altele 
industria automobilelor, a energiei din 
surse regenerabile, industria aviatică, cea 
chimică, tehnologiile informației și 
comunicațiilor, industria alimentară și 
industria de creație;

Or. fr

Amendamentul 463
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

• în centrul atenției să se afle în special 
sectoarele-cheie din Europa, între altele 
industria automobilelor, a energiilor
regenerabile, industria aviatică, cea 
chimică, industria alimentară și industria 
de creație;

- în centrul atenției să se afle în special 
sectoarele-cheie din Europa, între altele 
industria automobilelor, a surselor
regenerabile de energie, a tehnologiilor de 
conservare a energiei, industria aviatică, 
cea chimică, industria alimentară și 
industria de creație;

Or. el

Amendamentul 464
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- în centrul atenției să se afle în special 
sectoarele-cheie din Europa, între altele 
industria automobilelor, a energiilor
regenerabile, industria aviatică, cea 
chimică, industria alimentară și industria 
de creație;

- în centrul atenției să se afle în special 
sectoarele-cheie din Europa, între altele 
industria automobilelor, a energiei din 
surse regenerabile și a conservării 
energiei, industria aviatică, cea chimică,
TIC, industria alimentară, cea a utilajelor
și industria de creație;

Or. en
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Amendamentul 465
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- în centrul atenției să se afle în special 
sectoarele-cheie din Europa, între altele 
industria automobilelor, a energiilor 
regenerabile, industria aviatică, cea 
chimică, industria alimentară și industria 
de creație;

- în centrul atenției să se afle în special 
sectoarele-cheie din Europa, între altele 
industria automobilelor, sectorul 
serviciilor medicale, industria energiilor 
regenerabile, industria aviatică, cea 
chimică, industria alimentară și industria 
de creație;

Or. fr

Amendamentul 466
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- în centrul atenției să se afle în special 
sectoarele-cheie din Europa, între altele 
industria automobilelor, a energiilor 
regenerabile, industria aviatică, cea 
chimică, industria alimentară și industria 
de creație;

- în centrul atenției să se afle în special 
sectoarele-cheie din Europa, între altele 
industria automobilelor, a energiilor 
regenerabile, industria aviatică, cea 
chimică, industria alimentară, industria de 
creație și industria de reciclare;

Or. en

Amendamentul 467
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 3a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să fie consolidate sectoarele în care 
Uniunea Europeană a putut să asigure un 
avantaj comparativ global, precum 
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industria aerospațială, industria chimică, 
industria automobilelor, cea alimentară, 
cea textilă și ingineria mecanică;

Or. fr

Amendamentul 468
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 3a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să fie creată pe internet o bază de date 
publică, o „Europă virtuală”, care să 
includă informații spațiale, industriale și 
de afaceri care să fie combinate într-un 
mod care să ajute industriile să găsească 
ușor parteneri de afaceri și care să 
intensifice astfel cooperarea și 
diseminarea celor mai bune practici;

Or. en

Amendamentul 469
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 3a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- accentul să se pună pe natura 
complementară a diferitelor tipuri de 
tehnologii transversale și pe 
convergențele dintre sectoarele în cauză, 
posibile datorită tranziției la o economie 
digitală;

Or. fr
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Amendamentul 470
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 26 – liniuța 3b (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să fie încurajată dezvoltarea unor
activități noi, precum producția de energie 
din surse regenerabile și sectoarele de 
creație, sectoare în care UE deține atuuri 
și care au potențialul de a crea multe 
locuri de muncă;

Or. fr

Amendamentul 471
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. invită Comisia să respecte foile de 
parcurs și concluziile elaborate în cadrul 
abordărilor specifice industriilor;
consideră că aceste foi de parcurs 
furnizează industriei o siguranță pe 
termen lung în ceea ce privește 
planificarea și că reprezintă un 
instrument valoros ce poate fi folosit 
pentru ca industria să rămână 
competitivă;

Or. en

Amendamentul 472
Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. invită Comisia să respecte foile de 
parcurs și concluziile elaborate în cadrul 
abordărilor specifice industriilor;
consideră că aceste foi de parcurs 
furnizează industriei o siguranță pe 
termen lung în ceea ce privește 
planificarea și că reprezintă un 
instrument valoros ce poate fi folosit 
pentru ca industria să rămână 
competitivă;

Or. en

Amendamentul 473
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. invită Comisia să respecte foile de 
parcurs și concluziile elaborate în cadrul 
abordărilor specifice industriilor;
consideră că aceste foi de parcurs 
furnizează industriei o siguranță pe 
termen lung în ceea ce privește 
planificarea și că reprezintă un 
instrument valoros ce poate fi folosit 
pentru ca industria să rămână 
competitivă;

Or. en

Amendamentul 474
Silvia-Adriana Țicău, Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. invită Comisia să respecte foile de 
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parcurs și concluziile elaborate în cadrul 
abordărilor specifice industriilor;
consideră că aceste foi de parcurs 
furnizează industriei o siguranță pe 
termen lung în ceea ce privește 
planificarea și că reprezintă un 
instrument valoros ce poate fi folosit 
pentru ca industria să rămână 
competitivă;

Or. en

Amendamentul 475
Herbert Reul, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Jens Rohde, Eija-Riitta Korhola, 
Lena Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Jürgen Creutzmann, 
Daniel Caspary, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. este de părere că industria europeană, 
care profită de pe urma acestor eforturi 
politice și a condițiilor-cadru favorabile, 
ar trebui să își asume o responsabilitate 
mai mare pentru creșterea durabilă și 
ocuparea forței de muncă în Europa; 
industria ar trebui să își asume 
angajamente clare de a investi în Europa, 
de a depune în continuare eforturi privind 
cercetarea, de a contribui la crearea unei 
noi culturi în materie de calificări, de a 
dezvolta și mai multe produse și procese 
durabile inovatoare și de încheia, ori de 
câte ori este posibil, parteneriate 
strategice în Europa;

27. observă că responsabilitatea socială 
devine pentru societăți un factor legat de 
competitivitate din ce în ce mai important,
de la capacitatea de inovare, la 
gestionarea riscurilor, orientarea 
strategică, activitățile de marketing și 
până la motivarea angajaților; invită 
societățile și antreprenorii europeni să își 
continue angajamentele corporative și 
sociale ample și să continue să facă 
investiții în Europa pentru a asigura 
creșterea gradului de ocupare a forței de 
muncă, de inovare, precum și continuarea 
educației și a prosperității în Europa;

Or. en

Amendamentul 476
Paul Rübig

Propunere de rezoluție
Punctul 27
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. este de părere că industria europeană, 
care profită de pe urma acestor eforturi 
politice și a condițiilor-cadru favorabile, 
ar trebui să își asume o responsabilitate 
mai mare pentru creșterea durabilă și 
ocuparea forței de muncă în Europa; 
industria ar trebui să își asume 
angajamente clare de a investi în Europa, 
de a depune în continuare eforturi privind 
cercetarea, de a contribui la crearea unei 
noi culturi în materie de calificări, de a 
dezvolta și mai multe produse și procese 
durabile inovatoare și de încheia, ori de 
câte ori este posibil, parteneriate 
strategice în Europa;

27. observă că responsabilitatea socială 
devine pentru societăți un factor legat de 
competitivitate din ce în ce mai important,
de la capacitatea de inovare, la 
gestionarea riscurilor, orientarea 
strategică, activitățile de marketing și 
până la motivarea angajaților; invită 
societățile și antreprenorii europeni să își 
continue angajamentele corporative și 
sociale ample și să continue să facă 
investiții în Europa pentru a asigura 
creșterea gradului de ocupare a forței de 
muncă, de inovare, precum și continuarea 
educației și a prosperității în Europa;

Or. en

Amendamentul 477
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. este de părere că industria europeană, 
care profită de pe urma acestor eforturi 
politice și a condițiilor-cadru favorabile, 
ar trebui să își asume o responsabilitate 
mai mare pentru creșterea durabilă și 
ocuparea forței de muncă în Europa; 
industria ar trebui să își asume 
angajamente clare de a investi în Europa, 
de a depune în continuare eforturi privind 
cercetarea, de a contribui la crearea unei 
noi culturi în materie de calificări, de a 
dezvolta și mai multe produse și procese 
durabile inovatoare și de încheia, ori de 
câte ori este posibil, parteneriate 
strategice în Europa;

27. observă că responsabilitatea socială 
devine pentru societăți un factor legat de 
competitivitate din ce în ce mai important,
de la capacitatea de inovare, la 
gestionarea riscurilor, orientarea 
strategică, activitățile de marketing și 
până la motivarea angajaților; invită 
societățile și antreprenorii europeni să își 
intensifice angajamentele corporative și 
sociale și să își crească investițiile în 
Europa pentru a asigura creșterea 
gradului de ocupare a forței de muncă, de
inovare, precum și o nouă cultură în 
materie de calificări în Europa;

Or. en
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Amendamentul 478
Silvia-Adriana Țicău, Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. este de părere că industria europeană, 
care profită de pe urma acestor eforturi 
politice și a condițiilor-cadru favorabile,
ar trebui să își asume o responsabilitate mai 
mare pentru creșterea durabilă și ocuparea 
forței de muncă în Europa; industria ar 
trebui să își asume angajamente clare de 
a investi în Europa, de a depune în 
continuare eforturi privind cercetarea, de a 
contribui la crearea unei noi culturi în 
materie de calificări, de a dezvolta și mai 
multe produse și procese durabile 
inovatoare și de încheia, ori de câte ori este 
posibil, parteneriate strategice în Europa;

27. este de părere că toate instituțiile 
europene, industria și părțile interesate ar 
trebui să colaboreze strâns pentru a 
dezvolta condiții-cadru favorabile, să își 
asume o responsabilitate mai mare pentru
menținerea nivelului de investiții și de 
producție din Europa, ceea ce va permite 
industriei să garanteze creșterea și 
ocuparea forței de muncă durabile, și să 
depună în continuare eforturi privind 
cercetarea; consideră că industria ar 
trebui să contribuie la crearea unei noi 
culturi în materie de calificări, pentru a 
dezvolta și mai multe produse și procese 
durabile inovatoare, și să încheie, ori de 
câte ori este posibil, parteneriate strategice 
în Europa;

Or. en

Amendamentul 479
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. este de părere că industria europeană, 
care profită de pe urma acestor eforturi 
politice și a condițiilor-cadru favorabile,
ar trebui să își asume o responsabilitate 
mai mare pentru creșterea durabilă și 
ocuparea forței de muncă în Europa; 
industria ar trebui să își asume 
angajamente clare de a investi în Europa,
de a depune în continuare eforturi privind 
cercetarea, de a contribui la crearea unei 
noi culturi în materie de calificări, de a

27. este de părere că instituțiile europene 
și toate părțile interesate din industrie ar 
trebui să coopereze strâns pentru a
dezvolta condiții-cadru favorabile, care să 
permită industriei să mențină nivelul de 
investiții și de producție din Europa, să 
depună în continuare eforturi privind 
cercetarea și să garanteze astfel o creștere 
și o ocupare a forței de muncă 
sustenabile; consideră că industria are de 
jucat un rol în dezvoltarea unei noi culturi 
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dezvolta și mai multe produse și procese 
durabile inovatoare și de încheia, ori de 
câte ori este posibil, parteneriate strategice
în Europa;

în materie de calificări, a și mai multor
produse și procese durabile inovatoare și
că ar trebui să încheie, ori de câte ori este 
posibil, parteneriate strategice;

Or. en

Amendamentul 480
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. este de părere că industria europeană, 
care profită de pe urma acestor eforturi 
politice și a condițiilor-cadru favorabile, ar 
trebui să își asume o responsabilitate mai 
mare pentru creșterea durabilă și ocuparea 
forței de muncă în Europa; industria ar 
trebui să își asume angajamente clare de a 
investi în Europa, de a depune în 
continuare eforturi privind cercetarea, de a 
contribui la crearea unei noi culturi în 
materie de calificări, de a dezvolta și mai 
multe produse și procese durabile 
inovatoare și de încheia, ori de câte ori este 
posibil, parteneriate strategice în Europa;

27. este de părere că industria europeană, 
care profită de pe urma acestor eforturi 
politice și a condițiilor-cadru favorabile, ar 
trebui să își asume o responsabilitate mai 
mare pentru creșterea durabilă și ocuparea 
forței de muncă în Europa, să definească 
politici de reducere a costurilor proprii 
legate de emisiile de dioxid de carbon, 
bazate pe implicarea angajaților și pe 
eforturi în materie de inovare și de 
logistică; consideră că industria ar trebui 
să își asume angajamente clare de a investi 
în Europa, să depună în continuare eforturi 
privind cercetarea, să contribuie la crearea 
unei noi culturi în materie de calificări, să 
dezvolte și mai multe produse și procese 
durabile inovatoare și să încheie, ori de 
câte ori este posibil, parteneriate strategice 
în Europa;

Or. fr

Amendamentul 481
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. este de părere că industria europeană, 27. este de părere că industria europeană, 
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care profită de pe urma acestor eforturi 
politice și a condițiilor-cadru favorabile, ar 
trebui să își asume o responsabilitate mai 
mare pentru creșterea durabilă și ocuparea 
forței de muncă în Europa; industria ar 
trebui să își asume angajamente clare de a 
investi în Europa, de a depune în 
continuare eforturi privind cercetarea, de a 
contribui la crearea unei noi culturi în 
materie de calificări, de a dezvolta și mai 
multe produse și procese durabile 
inovatoare și de încheia, ori de câte ori este
posibil, parteneriate strategice în Europa;

care profită de pe urma acestor eforturi 
politice și a condițiilor-cadru favorabile, ar 
trebui să își asume o responsabilitate mai 
mare pentru creșterea durabilă și ocuparea 
forței de muncă în Europa; consideră că
industria ar trebui să își asume 
angajamente clare de a investi în Europa,
să depună în continuare eforturi privind 
cercetarea, să contribuie la crearea unei noi 
culturi în materie de calificări, oferind 
posibilități bune privind formarea de o 
calitate foarte bună și continuarea 
formării, să dezvolte și mai multe produse 
și procese durabile inovatoare și să încheie, 
ori de câte ori este posibil, parteneriate 
strategice în Europa;

Or. da

Amendamentul 482
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. este de părere că industria europeană, 
care profită de pe urma acestor eforturi 
politice și a condițiilor-cadru favorabile, ar 
trebui să își asume o responsabilitate mai 
mare pentru creșterea durabilă și ocuparea 
forței de muncă în Europa; industria ar 
trebui să își asume angajamente clare de a 
investi în Europa, de a depune în 
continuare eforturi privind cercetarea, de a 
contribui la crearea unei noi culturi în 
materie de calificări, de a dezvolta și mai 
multe produse și procese durabile 
inovatoare și de încheia, ori de câte ori este
posibil, parteneriate strategice în Europa;

27. este de părere că industria europeană, 
care profită de pe urma acestor eforturi 
politice și a condițiilor-cadru favorabile, ar 
trebui să își asume o responsabilitate mai 
mare pentru creșterea durabilă și ocuparea 
forței de muncă, cu un viitor sigur pe 
termen lung și remunerate în mod 
echitabil, în Europa; consideră că industria 
ar trebui să își asume angajamente clare de 
a investi în Europa, să depună în 
continuare eforturi privind cercetarea, să 
contribuie la crearea unei noi culturi în 
materie de calificări, să dezvolte și mai 
multe produse și procese durabile 
inovatoare și să încheie, ori de câte ori este
necesar, parteneriate strategice în Europa;

Or. de
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Amendamentul 483
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. invită Comisia și statele membre să 
elaboreze noi concepte de mediere în 
vederea monitorizării și realizării unei noi 
infrastructuri și să le aplice pentru a 
crește gradul de implicare a cetățenilor 
astfel încât să poată fi realizate rapid 
infrastructurile necesare înnoirii 
sustenabile a bazei industriale (de 
exemplu rețelele „inteligente”, centrale 
eoliene, căi ferate noi);

Or. de

Amendamentul 484
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. își exprimă convingerea că criza 
economică mondială a demonstrat în mod 
clar că societățile trebuie să acționeze cu 
grija necesară, în conformitate cu 
principiile legate de responsabilitatea 
socială a întreprinderilor atât în ceea ce 
privește buna guvernare corporativă, cât 
și respectarea mediului și a excelenței 
sociale;

Or. es

Amendamentul 485
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 28 – partea introductivă
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază că structurile regionale 
reprezintă o contribuție importantă la 
consolidarea industriei; consideră că 
grupurile competitive și rețelele de inovare
(întreprinderi, universități și centre de 
cercetare), precum și relațiile dintre 
întreprinderi (lanțuri de valori, sinergii) și 
cu alți actori sunt esențiale pentru deciziile 
privind investițiile; consideră, prin urmare, 
că:

28. subliniază că structurile regionale 
reprezintă o contribuție importantă la 
consolidarea industriei; consideră că 
grupurile competitive și rețelele de inovare
(întreprinderi, universități, centre de 
cercetare, servicii tehnologice, institute de 
formare etc.), precum și relațiile dintre 
întreprinderi (lanțuri de valori, sinergii) și 
cu alți actori sunt esențiale pentru deciziile 
privind investițiile; consideră, prin urmare, 
că:

Or. da

Amendamentul 486
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluție
Punctul 28 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază că structurile regionale 
reprezintă o contribuție importantă la 
consolidarea industriei; consideră că 
grupurile competitive și rețelele de inovare
(întreprinderi, universități și centre de 
cercetare), precum și relațiile dintre 
întreprinderi (lanțuri de valori, sinergii) și 
cu alți actori sunt esențiale pentru deciziile 
privind investițiile; consideră, prin urmare, 
că:

28. subliniază că structurile regionale 
reprezintă o contribuție importantă la 
consolidarea industriei; consideră că 
grupurile competitive și rețelele de inovare
(întreprinderi, universități și centre de 
cercetare), precum și cooperarea 
transparentă dintre întreprinderi (lanțuri 
de valori, sinergii) și cu alți actori sunt 
esențiale pentru deciziile privind 
investițiile; consideră, prin urmare, că:

Or. en

Amendamentul 487
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 28 – liniuța 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- grupurile și rețelele inovatoare ar trebui 
susținute mai mult pentru ca transferul de 
cunoștințe și cercetarea, îmbunătățirea 
calificărilor, precum și infrastructura să 
poată fi promovate într-un mod coordonat, 
iar această abordare ar trebui să reprezinte 
și o prioritate a Fondului european de 
dezvoltare regională;

- grupurile și rețelele inovatoare, în special 
centrele europene de competitivitate și 
noile parteneriate pentru inovare care 
urmează a fi lansate în 2011 în cadrul 
inițiativei „O Uniune a inovării”, ar trebui 
susținute mai mult pentru ca transferul de 
cunoștințe și cercetarea, îmbunătățirea 
calificărilor, precum și infrastructura să 
poată fi promovate într-un mod coordonat, 
iar această abordare ar trebui să reprezinte 
și o prioritate a Fondului european de 
dezvoltare regională;

Or. fr

Amendamentul 488
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 28 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- grupurile și rețelele inovatoare ar trebui 
susținute mai mult pentru ca transferul de 
cunoștințe și cercetarea, îmbunătățirea 
calificărilor, precum și infrastructura să 
poată fi promovate într-un mod coordonat, 
iar această abordare ar trebui să reprezinte 
și o prioritate a Fondului european de 
dezvoltare regională;

- grupurile și rețelele inovatoare, în special 
cele din domeniul tehnologiilor generice 
esențiale, ar trebui susținute mai mult 
pentru ca transferul de cunoștințe și 
cercetarea, îmbunătățirea calificărilor, 
precum și infrastructura să poată fi 
promovate într-un mod coordonat, iar 
această abordare ar trebui să reprezinte și o 
prioritate a Fondului european de 
dezvoltare regională;

Or. de

Amendamentul 489
Michael Theurer

Propunere de rezoluție
Punctul 28 – liniuța 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- grupurile și rețelele inovatoare ar trebui 
susținute mai mult pentru ca transferul de 
cunoștințe și cercetarea, îmbunătățirea 
calificărilor, precum și infrastructura să 
poată fi promovate într-un mod coordonat, 
iar această abordare ar trebui să reprezinte 
și o prioritate a Fondului european de 
dezvoltare regională;

- grupurile și rețelele inovatoare ar trebui 
susținute mai mult pentru ca transferul de 
cunoștințe și cel tehnologic, precum și
cercetarea, îmbunătățirea calificărilor și 
infrastructura să poată fi promovate într-un 
mod coordonat, iar această abordare ar 
trebui să reprezinte și o prioritate a 
Fondului european de dezvoltare regională;

Or. en

Amendamentul 490
Fiona Hall

Propunere de rezoluție
Punctul 28 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- rețelele regionale și regiunile 
metropolitane ar trebui să beneficieze de 
sprijin din partea UE în vederea promovării 
bazei lor industriale;

- rețelele regionale precum regiunile 
metropolitane ar trebui să beneficieze de 
sprijin din partea UE în vederea promovării 
bazei lor industriale; acordarea acestui 
sprijin ar trebui să depindă de criterii 
privind sustenabilitatea industrială, 
precum o utilizare eficientă a resurselor;

Or. en

Amendamentul 491
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 28 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- rețelele regionale și regiunile 
metropolitane ar trebui să beneficieze de 
sprijin din partea UE în vederea promovării 
bazei lor industriale;

- rețelele regionale ar trebui să beneficieze 
de sprijin din partea UE în vederea 
promovării bazei lor industriale;

Or. en
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Amendamentul 492
Michael Theurer

Propunere de rezoluție
Punctul 28 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- rețelele regionale și regiunile 
metropolitane ar trebui să beneficieze de 
sprijin din partea UE în vederea promovării 
bazei lor industriale;

- rețelele regionale precum regiunile 
metropolitane și rurale ar trebui să 
beneficieze de sprijin din partea UE în 
vederea promovării bazei lor industriale;

Or. en

Amendamentul 493
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 28 – liniuța 3a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- grupurile și rețelele ar trebui unificate 
sub „umbrela” platformelor europene 
astfel încât să poată fi consolidat sprijinul 
acordat grupurilor și rețelelor;

Or. de

Amendamentul 494
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 28 – liniuța 3a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- și inițiativele precum „Pactul 
primarilor” și „Proiecte urbane 
inteligente” ar trebui sprijinite, deoarece 
și acest sector și IMM-urile beneficiază de 
acestea;
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