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Amendamentul 1
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. salută un angajament ferm și o 
abordare mai proactivă față de 
deschiderea accesului la piețe noi, ca 
mijloc de promovare a creșterii economice 
și a competitivității întreprinderilor; 
subliniază importanța asigurării între UE 
și țările terțe a unui acces echitabil și 
reciproc la piețele de achiziții publice;

Or. en

Amendamentul 2
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că comerțul este una dintre 
pietrele de temelie ale unei politici 
industriale europene de succes și solicită, 
prin urmare, ca viitoarele acorduri 
comerciale multilaterale și bilaterale să 
reprezinte o parte coerentă a unei strategii 
industriale bazate pe concurență globală 
loială și pe reciprocitate deplină;

1. subliniază că comerțul este una dintre 
pietrele de temelie ale unei politici 
industriale europene de succes și solicită, 
prin urmare, ca viitoarele acorduri 
comerciale multilaterale și bilaterale să 
reprezinte o parte coerentă a unei strategii 
industriale bazate pe concurență globală 
loială și pe reciprocitate deplină; reiterează 
importanța încheierii negocierilor 
comerciale în special cu țări și regiuni 
care sunt de interes economic pentru 
întreprinderile UE și care ar putea oferi 
noi oportunități semnificative de export 
pentru toate sectoarele UE;

Or. en
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Amendamentul 3
Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că comerțul este una dintre 
pietrele de temelie ale unei politici 
industriale europene de succes și solicită, 
prin urmare, ca viitoarele acorduri 
comerciale multilaterale și bilaterale să 
reprezinte o parte coerentă a unei strategii 
industriale bazate pe concurență globală 
loială și pe reciprocitate deplină;

1. subliniază că comerțul este una dintre 
pietrele de temelie ale unei politici 
industriale europene de succes și solicită, 
prin urmare, ca viitoarele acorduri 
comerciale multilaterale și bilaterale să 
reprezinte o parte coerentă a unei strategii 
industriale bazate pe un efort de inovare 
ambițios, concurență globală loială și pe 
reciprocitate deplină, în vederea 
continuării pe calea competitivității și a 
durabilității;

Or. en

Amendamentul 4
Francesco De Angelis

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că comerțul este una dintre 
pietrele de temelie ale unei politici 
industriale europene de succes și solicită, 
prin urmare, ca viitoarele acorduri 
comerciale multilaterale și bilaterale să 
reprezinte o parte coerentă a unei strategii 
industriale bazate pe concurență globală 
loială și pe reciprocitate deplină;

1. subliniază că comerțul este una dintre 
pietrele de temelie ale unei politici 
industriale europene de succes și solicită, 
prin urmare, ca viitoarele acorduri 
comerciale multilaterale și bilaterale să 
reprezinte o parte coerentă a unei strategii 
industriale bazate pe concurență globală 
loială și durabilă și pe reciprocitate deplină
cu privire la norme, standarde și 
certificare;

Or. it
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Amendamentul 5
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că comerțul este una dintre 
pietrele de temelie ale unei politici 
industriale europene de succes și solicită, 
prin urmare, ca viitoarele acorduri 
comerciale multilaterale și bilaterale să 
reprezinte o parte coerentă a unei strategii 
industriale bazate pe concurență globală 
loială și pe reciprocitate deplină;

1. subliniază că comerțul este una dintre 
pietrele de temelie ale unei politici 
industriale europene de succes și solicită, 
prin urmare, ca viitoarele acorduri 
comerciale multilaterale și bilaterale să 
reprezinte o parte coerentă a unei strategii 
industriale bazate pe concurență globală 
loială, transparență și pe reciprocitate 
deplină;

Or. da

Amendamentul 6
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că UE ar trebui să preia 
inițiativa în ceea ce privește încheierea de 
tratate comerciale internaționale cu 
privire la bunurile și serviciile ecologice 
(EGSA), axate pe tehnologiile de energie 
regenerabilă; subliniază că este important 
să se solicite partenerilor săi comerciali 
eliminarea completă a taxelor vamale și a 
barierelor netarifare din calea comerțului, 
evitându-se slăbirea normelor de origine, 
precum și utilizarea sistemelor de 
rambursare a taxelor (duty drawback);

Or. en
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Amendamentul 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că acordurile comerciale ar 
trebui să consolideze baza de producție 
prin recunoașterea importanței 
permanente a industriilor de prelucrare 
din UE, precum și prin evitarea 
sacrificării intereselor industriale în 
beneficiul altor activități comerciale;

Or. en

Amendamentul 8
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este nevoie de o nouă 
politică comercială europeană, care să 
promoveze continuarea producției în 
Europa și care să nu stimuleze 
întreprinderile să își delocalizeze 
activitatea; este de părere că acordurile 
comerciale încheiate cu parteneri externi ar 
trebui să țină seama de competitivitatea 
industriei europene, de IMM-uri, precum și
de sectorul agricol și de industria 
alimentară;

2. consideră că este nevoie de o nouă 
politică comercială și vamală europeană, 
care să promoveze continuarea producției 
în Europa pe baza materiilor prime locale
și care să nu stimuleze întreprinderile să își 
delocalizeze activitatea în afara pieței 
unice; este de părere că acordurile 
comerciale încheiate cu parteneri externi ar 
trebui să țină seama de toți factorii care 
afectează competitivitatea industriei 
europene corporatiste și de IMM-uri, 
inclusiv de sectorul agricol și de industria 
alimentară; avertizează industria 
europeană să nu se bazeze pe furnizorii 
care dețin un monopol asupra materiilor 
prime, precum, de exemplu, furnizorii de 
metale din pământuri rare;

Or. pl
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Amendamentul 9
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este nevoie de o nouă 
politică comercială europeană, care să 
promoveze continuarea producției în 
Europa și care să nu stimuleze
întreprinderile să își delocalizeze 
activitatea; este de părere că acordurile 
comerciale încheiate cu parteneri externi ar 
trebui să țină seama de competitivitatea 
industriei europene, de IMM-uri, precum și 
de sectorul agricol și de industria 
alimentară;

2. consideră că este nevoie de o nouă 
politică comercială europeană, care să 
promoveze continuarea producției în 
Europa și care să nu stimuleze 
întreprinderile să își delocalizeze 
activitatea; este de părere că acordurile 
comerciale încheiate cu parteneri externi ar 
trebui să țină seama de competitivitatea 
industriei europene, de IMM-uri, precum și 
de sectorul agricol și de industria 
alimentară și că acordurile comerciale ar 
trebui să vizeze, de asemenea, combaterea 
măsurilor adoptate de țările terțe, care 
denaturează schimburile comerciale, 
precum taxele de export și sprijinul public 
neloial pentru producția internă;

Or. en

Amendamentul 10
Andrzej Grzyb

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este nevoie de o nouă 
politică comercială europeană, care să 
promoveze continuarea producției în 
Europa și care să nu stimuleze 
întreprinderile să își delocalizeze 
activitatea; este de părere că acordurile 
comerciale încheiate cu parteneri externi ar 
trebui să țină seama de competitivitatea 
industriei europene, de IMM-uri, precum și 

2. consideră că este nevoie de o nouă 
politică comercială europeană, care să 
promoveze continuarea producției în 
Europa și care să nu stimuleze 
întreprinderile să își delocalizeze 
activitatea; este de părere că acordurile 
comerciale încheiate cu parteneri externi ar 
trebui să țină seama de competitivitatea 
industriei europene, de IMM-uri, precum și 
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de sectorul agricol și de industria 
alimentară;

de sectorul agricol și de industria 
alimentară, având în vedere deficitul 
comercial în creștere de bunuri agricole, 
precum și standardele ridicate care 
trebuie respectate de către industria UE;

Or. en

Amendamentul 11
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este nevoie de o nouă 
politică comercială europeană, care să 
promoveze continuarea producției în 
Europa și care să nu stimuleze 
întreprinderile să își delocalizeze 
activitatea; este de părere că acordurile 
comerciale încheiate cu parteneri externi ar 
trebui să țină seama de competitivitatea 
industriei europene, de IMM-uri, precum și 
de sectorul agricol și de industria 
alimentară;

2. consideră că este nevoie de o nouă 
politică comercială europeană, care să 
recunoască importanța atât a 
întreprinderilor axare pe cunoaștere, cât 
și a întreprinderilor de prelucrare din 
Europa, și care, prin urmare, să
promoveze continuarea producției în 
Europa și care să nu stimuleze 
întreprinderile să își delocalizeze 
activitatea; este de părere că acordurile 
comerciale încheiate cu parteneri externi ar 
trebui să țină seama de competitivitatea 
industriei europene, de IMM-uri, precum și 
de sectorul agricol și de industria 
alimentară;

Or. da

Amendamentul 12
Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este nevoie de o nouă 
politică comercială europeană, care să 

2. consideră că este nevoie de o nouă 
politică comercială europeană, care să 
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promoveze continuarea producției în 
Europa și care să nu stimuleze 
întreprinderile să își delocalizeze 
activitatea; este de părere că acordurile 
comerciale încheiate cu parteneri externi ar 
trebui să țină seama de competitivitatea 
industriei europene, de IMM-uri, precum și 
de sectorul agricol și de industria 
alimentară;

promoveze continuarea producției în 
Europa și care să nu stimuleze 
întreprinderile să își delocalizeze 
activitatea; este de părere că acordurile 
comerciale încheiate cu parteneri externi ar 
trebui să țină seama de competitivitatea 
industriei europene, de IMM-uri, precum și 
de sectorul agricol și de industria 
alimentară și de o cooperare reciproc 
avantajoasă cu țările în curs de 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 13
Andrzej Grzyb

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este nevoie de o nouă 
politică comercială europeană, care să 
promoveze continuarea producției în 
Europa și care să nu stimuleze 
întreprinderile să își delocalizeze 
activitatea; este de părere că acordurile 
comerciale încheiate cu parteneri externi ar 
trebui să țină seama de competitivitatea 
industriei europene, de IMM-uri, precum și 
de sectorul agricol și de industria 
alimentară;

2. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. pl

Amendamentul 14
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanța încheierii de
acorduri comerciale bilaterale de liber 
schimb între UE și, în special, economiile 
emergente din America de Sud și Asia în 
contextul creșterii economice sporite și al 
libertății de a concura pe scena 
internațională în condiții reciproc
recunoscute, transparente și echitabile; 
recunoaște că acordurile comerciale de 
liber schimb nu doar permit fiecăreia
dintre părți să beneficieze de economii de
scară, dar creează, de asemenea, 
posibilitatea ca UE să se concentreze 
asupra industriilor cunoașterii și de 
prelucrare, domenii în care aceasta are
un avantaj competitiv pe piața mondială;
consideră că aceste acorduri de liber 
schimb pot contribui la stimularea 
cantității și a calității produselor și
serviciilor pe piața mondială, și că acest 
lucru este necesar în special având în 
vedere provocările demografice ale 
Europei;

Or. da

Amendamentul 15
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. ia act de ritmul negocierilor aflate în 
desfășurare cu privire la setul de acorduri 
comerciale bilaterale de liber-schimb care 
vizează numai o parte din comerțul 
internațional total al UE; subliniază că ar 
trebui acordată în mod urgent o atenție 
sporită piețelor cu importanță strategică; 
subliniază necesitatea de a reduce 
deficitul comercial existent cu China și de 
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a obține acces sporit la această piață în 
expansiune;

Or. en

Amendamentul 16
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanța efectuării unor 
evaluări de impact înainte de inițierea 
negocierilor comerciale și înainte de 
încheierea acestora; consideră că 
efectuarea de evaluări ex-post în urma 
ratificării acordurilor comerciale ar putea 
prezenta o mare importanță pentru 
deciziile ce urmează a fi luate;

Or. en

Amendamentul 17
Francesco De Angelis

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că dezvoltarea unei politici
comerciale europene trebuie să includă o 
creștere a numărului de locuri de muncă
și, în consecință, îndeamnă statele 
membre și Comisia să garanteze o 
protecție adecvată a nivelului de ocupare 
a forței de muncă;

Or. it
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Amendamentul 18
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază faptul că punerea unui 
accent sporit pe accesul furnizorilor de 
servicii la piața internațională nu ar 
trebui să vină în detrimentul comerțului 
cu bunuri industriale; subliniază 
necesitatea de a se oferi sectorului 
industriei europene oportunități pe piața 
internațională;

Or. en

Amendamentul 19
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. subliniază că, în contextul economic 
actual, IMM-urile sunt întreprinderile 
cele mai afectate de barierele netarifare și 
de sistemele străine de reglementare și, în 
timp, se confruntă cu un acces dificil la 
finanțările în favoarea comerțului 
internațional și la asigurări de credite; 
invită Comisia să abordeze problema 
obstacolelor comerciale cu care se 
confruntă IMM-urile, având în vedere 
importanța acestora pentru economia 
europeană;

Or. en
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Amendamentul 20
Andrzej Grzyb

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că trebuie consolidată în mod 
permanent coerența dimensiunii interne și a 
celei externe ale politicii industriale în 
vederea asigurării unor reglementări 
previzibile, a stabilității și a unor condiții 
de concurență echitabile pentru industria 
europeană atât pe piața internă, cât și pe 
cea externă;

3. consideră că trebuie consolidată în mod 
permanent coerența dimensiunii interne și a 
celei externe ale politicii industriale în 
vederea asigurării unor reglementări 
previzibile, a stabilității și a unor condiții 
de concurență echitabile pentru industria 
europeană atât pe piața internă, cât și pe 
cea externă; solicită, prin urmare, 
intensificarea măsurilor în următoarele 
domenii: dialogurile cu privire la 
reglementare cu principalii parteneri 
comerciali europeni, precum SUA, 
stabilirea unor standarde internaționale, 
liberalizarea piețelor protejate prin 
eliminarea completă a tarifelor și a 
barierelor netarifare din calea comerțului, 
combaterea contrafacerii și a concurenței 
neloiale, inclusiv diferitele forme de 
dumping social și ecologic, precum și 
consolidarea drepturilor de proprietate 
intelectuală;

Or. en

Amendamentul 21
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că trebuie consolidată în mod 
permanent coerența dimensiunii interne și a 
celei externe ale politicii industriale în 
vederea asigurării unor reglementări 
previzibile, a stabilității și a unor condiții 
de concurență echitabile pentru industria 

3. consideră că trebuie consolidată în mod 
permanent coerența dimensiunii interne și a 
celei externe ale politicii industriale în 
vederea asigurării unor reglementări 
previzibile, a simplicității, a stabilității și a 
unor condiții de concurență echitabile 
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europeană atât pe piața internă, cât și pe 
cea externă;

pentru industria europeană atât pe piața 
internă, cât și pe cea externă;

Or. da

Amendamentul 22
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanța promovării în 
relațiile cu țările terțea convergenței sau a 
echivalenței standardelor internaționale și 
a procedurilor de certificare; solicită 
existența unei legături mai puternice între 
normele externe și cele ale pieței unice, 
pentru a reduce cheltuielile inutile pentru 
întreprinderi și pentru a elimina barierele 
normative și a accelera inovația și accesul 
la comerț;

Or. en

Amendamentul 23
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază că o astfel de armonizare 
nu poate fi realizată cu prețul obținerii 
unor standarde tehnice, de sănătate, de 
siguranță și de protecție a consumatorului 
inferioare ; invită Comisia să protejeze 
standardele UE și să le pună în aplicare 
în mod eficient la nivelul importatorilor și 
al operatorilor economici care își 
comercializează bunurile în Europa;
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Or. en

Amendamentul 24
Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită statele membre și Comisia să 
dezvolte un mediu favorabil care să 
stimuleze înființarea de întreprinderi și 
schimbul de tineri antreprenori și să creeze 
condițiile necesare internalizării IMM-
urilor europene, precum și creșterii 
competitivității și intensificării dezvoltării
acestora în vederea protejării poziției lor 
împotriva unei concurențe neloiale;

4. invită statele membre și Comisia să 
dezvolte un mediu favorabil care să 
stimuleze înființarea de întreprinderi și 
schimbul de tineri antreprenori, să creeze 
condițiile necesare internalizării IMM-
urilor europene și să consolideze 
capacitatea inovatoare a acestora, în 
special în ceea ce privește crearea unei 
economii cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon, precum și competitivitatea și 
dezvoltarea acestora în vederea protejării 
poziției lor împotriva unei concurențe 
neloiale;

Or. en

Amendamentul 25
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită statele membre și Comisia să 
dezvolte un mediu favorabil care să 
stimuleze înființarea de întreprinderi și 
schimbul de tineri antreprenori și să creeze 
condițiile necesare internalizării IMM-
urilor europene, precum și creșterii 
competitivității și intensificării dezvoltării 
acestora în vederea protejării poziției lor 
împotriva unei concurențe neloiale;

4. invită statele membre și Comisia să 
dezvolte un mediu favorabil care să 
stimuleze înființarea de întreprinderi și 
schimbul de tineri antreprenori și să creeze 
condițiile în materie de proprietate 
intelectuală necesare internalizării IMM-
urilor europene, precum și creșterii 
competitivității și intensificării dezvoltării 
acestora în vederea protejării poziției lor 
împotriva unei concurențe neloiale;
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Or. pl

Amendamentul 26
Francesco De Angelis

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită statele membre și Comisia să 
dezvolte un mediu favorabil care să 
stimuleze înființarea de întreprinderi și 
schimbul de tineri antreprenori și să creeze 
condițiile necesare internalizării IMM-
urilor europene, precum și creșterii 
competitivității și intensificării dezvoltării 
acestora în vederea protejării poziției lor 
împotriva unei concurențe neloiale;

4. invită statele membre și Comisia să 
dezvolte un mediu favorabil care să 
stimuleze înființarea de întreprinderi și 
schimbul de tineri antreprenori și să creeze 
condițiile necesare internalizării IMM-
urilor europene prin intermediul unor 
măsuri de sprijin care să vizeze 
consolidarea competitivității și 
intensificarea dezvoltării acestora în 
vederea protejării poziției lor împotriva 
unei concurențe neloiale;

Or. it

Amendamentul 27
Daniël van der Stoep, Laurence J.A.J. Stassen

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită statele membre și Comisia să 
dezvolte un mediu favorabil care să 
stimuleze înființarea de întreprinderi și 
schimbul de tineri antreprenori și să creeze 
condițiile necesare internalizării IMM-
urilor europene, precum și creșterii 
competitivității și intensificării dezvoltării 
acestora în vederea protejării poziției lor 
împotriva unei concurențe neloiale;

4. invită statele membre să dezvolte un 
mediu favorabil care să stimuleze 
înființarea de întreprinderi și schimbul de 
tineri antreprenori și să creeze condițiile 
necesare internalizării IMM-urilor 
europene, precum și creșterii 
competitivității și intensificării dezvoltării 
acestora în vederea protejării poziției lor 
împotriva unei concurențe neloiale;

Or. nl
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Amendamentul 28
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită statele membre și Comisia să 
dezvolte un mediu favorabil care să 
stimuleze înființarea de întreprinderi și 
schimbul de tineri antreprenori și să creeze 
condițiile necesare internalizării IMM-
urilor europene, precum și creșterii 
competitivității și intensificării dezvoltării 
acestora în vederea protejării poziției lor 
împotriva unei concurențe neloiale;

4. invită statele membre și Comisia să 
dezvolte un mediu favorabil care să 
stimuleze înființarea de întreprinderi și 
schimbul de tineri antreprenori și să creeze 
condițiile necesare internalizării IMM-
urilor europene, precum și creșterii 
competitivității și intensificării dezvoltării 
acestora în vederea protejării poziției lor 
împotriva unei concurențe neloiale sau 
denaturate;

Or. en

Amendamentul 29
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită statele membre și Comisia să 
dezvolte un mediu favorabil care să 
stimuleze înființarea de întreprinderi și 
schimbul de tineri antreprenori și să creeze 
condițiile necesare internalizării IMM-
urilor europene, precum și creșterii 
competitivității și intensificării dezvoltării 
acestora în vederea protejării poziției lor 
împotriva unei concurențe neloiale;

4. invită statele membre și Comisia să 
dezvolte un mediu favorabil care să 
stimuleze înființarea și dezvoltarea de 
întreprinderi și schimbul de tineri 
antreprenori și să creeze condițiile necesare 
internalizării IMM-urilor europene, precum 
și creșterii competitivității și intensificării 
dezvoltării acestora în vederea protejării 
poziției lor împotriva unei concurențe 
neloiale;

Or. ro
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Amendamentul 30
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța dezvoltării și
protejării avantajelor competitive ale UE
în domeniul produselor inovatoare; 
consideră că trebuie acordată o libertate
temporară de circulație pentru prestarea
serviciilor, astfel încât personalul de 
specialitate calificat să poată fi recrutat, 
iar întreprinderile și centrele de cercetare
din UE să poate păstra poziția de lider în
domeniul inovației; 

Or. lt

Amendamentul 31
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. consideră că existența unor norme și 
reglementări legislative diferite, precum și 
lipsa sau neaplicarea unor standarde
comune împiedică întreprinderile din UE
– din cauza costului ridicat pe care îl 
implică desfășurarea de activități 
comerciale în străinătate – să își 
exploateze pe deplin potențialul; 
subliniază importanța unei cooperării în 
materie reglementară mai bune, în 
interesul promovării echivalenței sau a
convergenței normelor, a standardelor și 
a procedurilor de testare și certificare,
reducând astfel costurile de operare la 
nivel internațional;

Or. lt
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Amendamentul 32
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. regretă faptul că piețele străine de 
achiziții publice rămân inaccesibile
pentru întreprinderile din UE; consideră
că trebuie depuse eforturi mai mari
pentru a îmbunătăți accesul
întreprinderilor din UE la piețele străine
de achiziții publice;

Or. lt

Amendamentul 33
Daniël van der Stoep, Laurence J.A.J. Stassen

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că este important ca materiile 
prime să poată fi folosite pentru 
dezvoltarea și competitivitatea industriei 
europene; invită, prin urmare, Comisia să 
prezinte o strategie pentru Europa 
ambițioasă și cuprinzătoare cu privire la 
materiile prime, care să conțină măsuri 
concrete de îmbunătățire a accesului la 
materiile prime atât pe piața internă, cât 
și pe cea externă;

5. subliniază că este important ca materiile 
prime să poată fi folosite pentru 
dezvoltarea și competitivitatea industriei 
europene;

Or. nl
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Amendamentul 34
Andrzej Grzyb

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că este important ca materiile 
prime să poată fi folosite pentru 
dezvoltarea și competitivitatea industriei 
europene; invită, prin urmare, Comisia să 
prezinte o strategie pentru Europa 
ambițioasă și cuprinzătoare cu privire la 
materiile prime, care să conțină măsuri 
concrete de îmbunătățire a accesului la 
materiile prime atât pe piața internă, cât și 
pe cea externă;

5. subliniază că este important ca materiile 
prime să poată fi folosite pentru 
dezvoltarea și competitivitatea industriei 
europene; invită, prin urmare, Comisia să 
prezinte o strategie pentru Europa 
ambițioasă și cuprinzătoare cu privire la 
materiile prime, care să conțină măsuri 
concrete de îmbunătățire a accesului la 
materiile prime atât pe piața internă, cât și 
pe cea externă, și de intensificare a 
măsurilor adoptate în materie de 
reciclare, substituție, gestionarea 
deșeurilor, cercetare și schimbul de date 
cu privire la materiile prime;

Or. en

Amendamentul 35
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că este important ca materiile 
prime să poată fi folosite pentru 
dezvoltarea și competitivitatea industriei 
europene; invită, prin urmare, Comisia să 
prezinte o strategie pentru Europa 
ambițioasă și cuprinzătoare cu privire la 
materiile prime, care să conțină măsuri 
concrete de îmbunătățire a accesului la 
materiile prime atât pe piața internă, cât și 
pe cea externă;

5. subliniază că este important pentru 
dezvoltarea și competitivitatea industriei 
europene ca materiile prime, produsele 
semifinite și energia să fie disponibile; 
invită Comisia să prezinte o strategie de 
politică pentru Europa ambițioasă și 
cuprinzătoare cu privire la materiile prime, 
care să conțină măsuri concrete de 
sprijinire a investițiilor pentru
îmbunătățirea accesului la resursele de 
materii prime atât pe piața internă, cât și pe 
cea externă;
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Amendamentul 36
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că este important ca materiile 
prime să poată fi folosite pentru 
dezvoltarea și competitivitatea industriei 
europene; invită, prin urmare, Comisia să 
prezinte o strategie pentru Europa 
ambițioasă și cuprinzătoare cu privire la 
materiile prime, care să conțină măsuri 
concrete de îmbunătățire a accesului la 
materiile prime atât pe piața internă, cât și 
pe cea externă;

5. subliniază că este important ca materiile 
prime să poată fi folosite în mod 
responsabil pentru dezvoltarea industriei 
eco-eficiente și pentru creșterea 
competitivității industriei europene; invită, 
prin urmare, Comisia să prezinte o strategie 
pentru Europa ambițioasă și cuprinzătoare 
cu privire la materiile prime, care să 
conțină măsuri concrete de îmbunătățire a 
accesului la materiile prime atât pe piața 
internă, cât și pe cea externă;

Or. ro

Amendamentul 37
Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că este important ca materiile 
prime să poată fi folosite pentru 
dezvoltarea și competitivitatea industriei 
europene; invită, prin urmare, Comisia să 
prezinte o strategie pentru Europa 
ambițioasă și cuprinzătoare cu privire la 
materiile prime, care să conțină măsuri 
concrete de îmbunătățire a accesului la 
materiile prime atât pe piața internă, cât și 
pe cea externă;

5. subliniază că este important ca materiile 
prime să poată fi folosite pentru 
dezvoltarea și competitivitatea industriei 
europene; invită, prin urmare, Comisia să 
prezinte o strategie pentru Europa 
ambițioasă și cuprinzătoare cu privire la 
materiile prime, care să conțină măsuri 
concrete pentru o politică reală în materie 
de eficiență a resurselor și reciclare și de 
pentru îmbunătățirea accesului echitabil 
la materiile prime atât pe piața internă, cât 
și pe cea externă;
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Amendamentul 38
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că este important ca materiile 
prime să poată fi folosite pentru 
dezvoltarea și competitivitatea industriei 
europene; invită, prin urmare, Comisia să 
prezinte o strategie pentru Europa 
ambițioasă și cuprinzătoare cu privire la 
materiile prime, care să conțină măsuri 
concrete de îmbunătățire a accesului la 
materiile prime atât pe piața internă, cât și 
pe cea externă;

5. subliniază că este important ca materiile 
prime să poată fi folosite pentru 
dezvoltarea și competitivitatea industriei 
europene; invită, prin urmare, Comisia să 
prezinte o strategie pentru Europa 
ambițioasă și cuprinzătoare cu privire la 
materiile prime, care să conțină măsuri 
concrete de îmbunătățire a accesului la 
materiile prime atât pe piața internă, cât și 
pe cea externă; subliniază posibilitatea 
punerii în aplicare a mineritului urban;

Or. en

Amendamentul 39
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța cercetării în 
domeniul surselor alternative de energie, 
în special al energiilor regenerabile, al 
eficienței energetice și al economiilor de 
energie, acestea fiind esențiale pentru a 
putea face față provocărilor create de 
schimbările climatice și pentru a contribui 
la eforturile globale de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră;

Or. ro
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Amendamentul 40
Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța comerțului în
domeniul energetic și a existenței surselor 
de energie, precum și faptul că este 
necesar să se aplice principiul 
reciprocității, deschizându-se, totodată, 
piețele de energie, pentru a se apăra 
interesele consumatorilor europeni și ale 
sectorului energetic;

6. subliniază importanța normelor 
multilaterale pentru comerțul în domeniul 
energetic, care garantează condiții de 
acces echitabile și egale la surse de 
energie durabile și sigure, precum și faptul 
că sunt necesare conexiuni pozitive pe 
termen lung între interesele cetățenilor
europeni și cele ale operatorilor din 
sectorul energetic, în conformitate cu 
obiectivele științifice convenite în ceea ce 
privește schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 41
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța comerțului în 
domeniul energetic și a existenței surselor 
de energie, precum și faptul că este 
necesar să se aplice principiul 
reciprocității, deschizându-se, totodată, 
piețele de energie, pentru a se apăra 
interesele consumatorilor europeni și ale 
sectorului energetic;

6. consideră că furnizarea durabilă și 
neîntreruptă de materii prime și energie 
are o importanță strategică pentru 
competitivitatea UE; subliniază importanța 
comerțului în domeniul energetic și a 
existenței surselor de energie, precum și 
faptul că este necesar să se aplice principiul 
reciprocității, deschizându-se, totodată, 
piețele de energie, pentru a se apăra 
interesele consumatorilor europeni și ale 
sectorului energetic;

Or. lt
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Amendamentul 42
Andrzej Grzyb

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța comerțului în 
domeniul energetic și a existenței surselor 
de energie, precum și faptul că este 
necesar să se aplice principiul 
reciprocității, deschizându-se, totodată, 
piețele de energie, pentru a se apăra 
interesele consumatorilor europeni și ale 
sectorului energetic;

6. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. pl

Amendamentul 43
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. constată că Comisia are în vedere 
continuarea utilizării concesiilor 
comerciale unilaterale extraordinare în 
caz de dezastre naturale; subliniază că 
sarcina unor astfel de măsuri nu este 
suportată în mod uniform de către toate 
statele membre, afectând, în special, 
anumite țări, regiuni, sectoare industriale 
și locuri de muncă; invită Comisia să 
efectueze o evaluare ex-ante atentă a 
impactului unor astfel de instrumente;

Or. en
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Amendamentul 44
Andrzej Grzyb

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază necesitatea, după caz, de a 
se utiliza în mod eficient instrumentele de 
apărare comercială care vizează 
combaterea practicilor comerciale 
neloiale, precum  și de a se prevedea un 
acces reciproc la contractele de achiziții 
publice care constituie oportunități de 
afaceri în sectoarele in care industriile 
europene sunt deosebit de competitive;

Or. en

Amendamentul 45
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. având în vedere potențialul economic, 
de dezvoltare și inovare, precum și 
disponibilitatea de materii prime în India, 
Rusia, China și în regiunea MERCOSUR, 
solicită Comisiei să accelereze încheierea 
de acorduri între UE și MERCOSUR, 
India, Rusia și China și includerea unor 
prevederi specifice pentru dezvoltarea 
comerțului;

Or. ro
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Amendamentul 46
Francesco De Angelis

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită acțiuni menite să susțină și să 
promoveze creșterea ecologică, utilizarea 
eficientă a resurselor și protecția 
biodiversității, într-un mediu de
concurență loială și durabilă.

Or. it

Amendamentul 47
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază faptul că, în contextul 
globalizării, un sistem comercial 
internațional mai deschis are efecte 
diferite în rândul țărilor europene, 
afectând coeziunea internă; subliniază 
necesitatea de a extinde și de a simplifica 
Fondul european de ajustare la 
globalizare ca instrument care ajută la 
combaterea efectelor negative ale 
globalizării; de asemenea, solicită 
mobilizarea politicilor interne relevante 
ale UE, precum sprijinul pentru inovare și 
IMM-uri, pentru a accelera 
restructurarea și adaptarea la noile 
condiții comerciale în regiunile 
dezavantajate;

Or. en
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Amendamentul 48
Andrzej Grzyb

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. consideră că realizarea obiectivelor 
climatice este posibilă numai prin 
cooperarea cu principalii parteneri 
comerciali ai UE care, totodată, sunt cei 
mai mari producători de CO2; este 
convins, prin urmare, că numai un acord 
global multilateral cu privire la 
schimbările climatice ar permite 
industriei europene să își mențină 
competitivitatea; este convins, de 
asemenea, că acordurile comerciale ar 
trebui să includă cerințe simetrice pentru 
producția de bunuri importate în UE în 
ceea ce privește emisiile de gaze cu efect 
de seră;

Or. en


