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Amendamentul 1
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută faptul că numărul companiilor 
care doresc să investească în Europa a 
crescut cu 5 % în 2011, deși numărul 
mediu de noi locuri de muncă create per 
proiect de investiții a rămas neschimbat;

1. salută faptul că numărul companiilor 
care doresc să investească în Europa a 
crescut cu 5 % în 2011; totuși, regretă că
numărul mediu de noi locuri de muncă 
create per proiect de investiții a rămas 
neschimbat;

Or. en

Amendamentul 2
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că îmbunătățirea 
condițiilor-cadru pentru întreprinderile 
producătoare din UE ar crea stimulente 
importante pentru investiții;

Or. de

Amendamentul 3
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea armonizării și 
simplificării reglementărilor și a 

2. subliniază faptul că piața internă 
europeană, cu cele 500 de milioane de 
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condițiilor fiscale și de impozitare cu 
scopul de a garanta concurența liberă și 
echitabilă și protecția brevetelor și de a 
simplifica accesul investitorilor pe piața 
UE;

consumatori, oferă un avantaj 
semnificativ pentru investitori ca locație, 
avantaj ce trebuie extins; solicită, în acest 
context, să se armonizeze, pe cât posibil, 
reglementările privind produsele și 
serviciile și să se reducă birocrația inutilă 
pentru întreprinderile care își desfășoară 
activitatea la nivel transfrontalier; invită 
Comisia ca, printr-o aplicare coerentă a 
normelor cu privire la concurență și a 
libertăților fundamentale stabilite în 
Tratatul UE, să garanteze o concurență
liberă și echitabilă pe piața internă;

Or. de

Amendamentul 4
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea armonizării și
simplificării reglementărilor și a condițiilor 
fiscale și de impozitare cu scopul de a 
garanta concurența liberă și echitabilă și 
protecția brevetelor și de a simplifica 
accesul investitorilor pe piața UE;

2. subliniază necesitatea simplificării 
reglementărilor, reducerii birocrației și 
îmbunătățirii condițiilor pentru afaceri cu 
scopul de a garanta concurența liberă și 
echitabilă și protecția brevetelor și de a 
simplifica accesul investitorilor pe piața 
UE; susține utilizarea de regimuri fiscale 
și de impozitare care simplifică și 
încurajează investițiile, în special 
investițiile pe termen lung, pe piețele UE, 
în special în proiecte de infrastructură;

Or. en

Amendamentul 5
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea armonizării și
simplificării reglementărilor și a condițiilor 
fiscale și de impozitare cu scopul de a 
garanta concurența liberă și echitabilă și
protecția brevetelor și de a simplifica 
accesul investitorilor pe piața UE;

2. subliniază necesitatea armonizării 
reglementărilor și a convergenței
condițiilor fiscale și de impozitare cu 
scopul de a garanta concurența echitabilă; 
subliniază nevoia unui sistem de brevete 
favorabil IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 6
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea armonizării și 
simplificării reglementărilor și a condițiilor 
fiscale și de impozitare cu scopul de a 
garanta concurența liberă și echitabilă și 
protecția brevetelor și de a simplifica 
accesul investitorilor pe piața UE;

2. subliniază necesitatea armonizării și 
simplificării reglementărilor și a 
promovării condițiilor fiscale și de 
impozitare favorabile investițiilor străine 
directe (ISD), precum creditele fiscale 
pentru cercetare și dezvoltare, cu scopul 
de a garanta concurența liberă și echitabilă 
și protecția brevetelor și de a simplifica 
accesul investitorilor pe piața UE;

Or. en

Amendamentul 7
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea armonizării și 
simplificării reglementărilor și a 

2. subliniază necesitatea coordonării și 
simplificării reglementărilor cu scopul de a 
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condițiilor fiscale și de impozitare cu 
scopul de a garanta concurența liberă și 
echitabilă și protecția brevetelor și de a 
simplifica accesul investitorilor pe piața 
UE;

garanta concurența liberă și echitabilă și 
protecția brevetelor și de a simplifica 
accesul investitorilor pe piața UE;

Or. en

Amendamentul 8
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea armonizării și 
simplificării reglementărilor și a condițiilor 
fiscale și de impozitare cu scopul de a 
garanta concurența liberă și echitabilă și 
protecția brevetelor și de a simplifica 
accesul investitorilor pe piața UE;

2. subliniază necesitatea armonizării și 
simplificării reglementărilor și a condițiilor 
fiscale și de impozitare cu scopul de a 
garanta concurența liberă și echitabilă, 
protecția proprietății intelectuale și a
brevetelor și de a simplifica accesul 
investitorilor pe piața UE;

Or. en

Amendamentul 9
Vicky Ford

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că investitorii care au în 
mod natural o perspectivă pe termen lung, 
precum fondurile de asigurări și fondurile 
de pensii, ar trebui să primească facilități 
și să fie încurajați să efectueze investiții 
cu termene mai îndelungate; este 
îngrijorat că cerințele normative ale UE 
pentru rata de adecvare a lichidităților și 
a capitalului pot reduce investițiile pe 
termen lung; propune ca implementarea 
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legislației UE privind astfel de investitori 
să fie mai atent monitorizată și 
modificată, dacă este necesar;

Or. en

Amendamentul 10
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanța protejării 
drepturilor de proprietate intelectuală de 
nivel înalt, în același timp încurajând 
investițiile, dezvoltând produsele și
serviciile inovatoare și asigurând 
rentabilitatea investițiilor; solicită crearea 
cât mai repede posibil a unui mecanism 
de susținere a drepturilor de proprietate 
intelectuală, în special la crearea unei 
proceduri comune de protejare a 
brevetelor și a unei proceduri comune de 
soluționare a litigiilor din toate statele 
membre;

Or. lt

Amendamentul 11
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că Europa poate să-și 
păstreze atractivitatea pe termen lung 
pentru investiții doar pe baza dezvoltării 

competitivității tuturor regiunilor Uniunii 
Europene, investind în competențe, 
capacitatea de inovare și promovarea 
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adaptabilității;

Or. ro

Amendamentul 12
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. respectă principul subsidiarității 
statelor membre în materie fiscală, dar 
recomandă statelor membre să analizeze 
dacă regimurile lor fiscale stimulează în 
mod adecvat investițiile pe termen lung; 
observă, de asemenea, că stabilitatea și 
certitudinea deciziilor politice sunt 
esențiale pentru încurajarea investițiilor, 
în special a celor în proiecte de 
infrastructură cu termene mai 
îndelungate;

Or. en

Amendamentul 13
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că atractivitatea UE în viitor 
se bazează pe menținerea reputației sale în 
ceea ce privește calitatea, specializarea și 
forța de muncă calificată, reducând în 
același timp costurile pentru 
întreprinderi;

3. consideră că atractivitatea UE în viitor 
se bazează, de asemenea, pe menținerea 
competitivității sale în ceea ce privește 
specializarea și forța de muncă calificată și 
pe capacitatea sa de a crea condițiile-
cadru adecvate în vederea creșterii 
eficienței întreprinderilor;

Or. de
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Amendamentul 14
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că atractivitatea UE în viitor 
se bazează pe menținerea reputației sale în 
ceea ce privește calitatea, specializarea și 
forța de muncă calificată, reducând în 
același timp costurile pentru întreprinderi;

3. consideră că atractivitatea UE în viitor 
se bazează pe menținerea reputației sale în 
ceea ce privește calitatea, specializarea și 
forța de muncă calificată, reducând în 
același timp costurile pentru întreprinderi;
consideră că, pentru a-și menține 
reputația, statele membre ale UE vor 
trebui să protejeze bugetele pentru 
învățământ și să își calibreze sistemele de 
învățământ pentru a crește nivelul 
productivității;

Or. en

Amendamentul 15
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că atractivitatea UE în viitor 
se bazează pe menținerea reputației sale în 
ceea ce privește calitatea, specializarea și 
forța de muncă calificată, reducând în 
același timp costurile pentru întreprinderi;

3. consideră că atractivitatea pentru 
investiții a UE în viitor se va baza pe 
capacitatea acesteia de menținere a
reputației sale în ceea ce privește calitatea 
și specializarea, capacitățile sale din 
domeniul cercetării și inovării științifice și 
forța de muncă diversificată și calificată, 
reducând în același timp costurile pentru 
întreprinderi;

Or. lt
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Amendamentul 16
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că atractivitatea UE în viitor 
se bazează pe menținerea reputației sale în 
ceea ce privește calitatea, specializarea și 
forța de muncă calificată, reducând în 
același timp costurile pentru întreprinderi;

3. consideră că atractivitatea UE în viitor 
se bazează pe menținerea reputației sale în 
ceea ce privește calitatea, specializarea, 
capacitatea de inovare și forța de muncă 
înalt calificată, reducând în același timp 
costurile pentru întreprinderi și birocrația;

Or. en

Amendamentul 17
Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că atractivitatea UE în viitor 
se bazează pe menținerea reputației sale în 
ceea ce privește calitatea, specializarea și 
forța de muncă calificată, reducând în 
același timp costurile pentru întreprinderi;

3. consideră că atractivitatea UE în viitor 
se bazează pe menținerea reputației sale în 
ceea ce privește calitatea, specializarea și 
forța de muncă calificată, reducând în 
același timp costurile pentru întreprinderi
prin asigurarea unui mediu de afaceri 
flexibil și prin reducerea sarcinii 
administrative pentru companii;

Or. en

Amendamentul 18
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că atractivitatea UE în viitor 
se bazează pe menținerea reputației sale în 
ceea ce privește calitatea, specializarea și 
forța de muncă calificată, reducând în 
același timp costurile pentru 
întreprinderi;

3. consideră că atractivitatea UE în viitor 
se bazează pe menținerea reputației sale în 
ceea ce privește calitatea, specializarea și 
forța de muncă calificată care permit 
câștiguri în ceea ce privește 
productivitatea și eficacitatea;

Or. en

Amendamentul 19
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că atractivitatea UE în viitor 
se bazează pe menținerea reputației sale în 
ceea ce privește calitatea, specializarea și 
forța de muncă calificată, reducând în 
același timp costurile pentru 
întreprinderi;

3. consideră că atractivitatea UE în viitor 
se bazează pe menținerea reputației sale în 
ceea ce privește calitatea, durabilitatea, 
specializarea și forța de muncă calificată;

Or. en

Amendamentul 20
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei și statelor membre să 
pună în aplicare „Planul european de 
acțiune privind guvernarea electronică” 
prin care se pot asigura servicii de 
guvernare electronică, inclusiv pentru 
companii, mai eficiente și la costuri mai 
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mici atât pe plan local cât și la  nivel 
transfrontalier.

Or. ro

Amendamentul 21
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază nevoia de a simplifica și 
armoniza normele și de a oferi stimulente 
financiare și fiscale în vederea creării 
unei zone europene de capital de risc care 
ar atrage investiții și ar promova 
înființarea de companii în domeniul 
tehnologiei avansate;

Or. en

Amendamentul 22
Lambert van Nistelrooij
Seán Kelly
în numele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază nevoia aplicării unui 
tratament egal partenerilor comerciali, 
precum China, pentru a opri fluxul în 
sens unic de cunoștințe și de capacități de 
producție și pentru a stimula cooperarea 
constructivă;

Or. en
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Amendamentul 23
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. evidențiază că investițiile continue în 
capitalul uman și mobilitatea 
profesioniștilor sunt cerințe prealabile 
pentru obținerea unei astfel de forțe de 
muncă calificate;

Or. en

Amendamentul 24
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază importanța contribuției 
unui regulament inteligent la 
simplificarea și la reducerea costurilor 
administrative și pentru întreprinderi, și 
anume în contextul IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 25
Lambert van Nistelrooij
Seán Kelly
în numele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază importanța unei 
infrastructuri de cercetare de nivel înalt 
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în UE pentru ca aceasta să își păstreze în 
anii viitori atractivitatea sectoarelor 
esențiale;

Or. en

Amendamentul 26
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 4 – partea introductivă

Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă asupra faptului că, pentru a atrage 
mai multe investiții, UE trebuie:

4. insistă asupra faptului că, pentru a atrage 
mai multe investiții, UE și statele membre 
ale UE trebuie:

Or. en

Amendamentul 27
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera a

Proiectul de aviz Amendamentul

(a) să devină lider în noi tipuri de 
tehnologie economică, cum ar fi 
economiile durabile și digitale, 
tehnologiile generice esențiale și sursele 
regenerabile de energie,

(a) să ofere condiții-cadru juridice mai 
bune pentru cercetare și inovare, în 
special în ceea ce privește 
tehnologiile-cheie centrale ale viitorului, 
precum și tehnologiile ecologice și ale 
informației,

Or. de

Amendamentul 28
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera a
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Proiectul de aviz Amendamentul

(a) să devină lider în noi tipuri de 
tehnologie economică, cum ar fi 
economiile durabile și digitale, tehnologiile 
generice esențiale și sursele regenerabile de 
energie,

(a) să devină lider în noi tipuri de 
tehnologie economică, cum ar fi 
economiile durabile și digitale, tehnologiile 
generice esențiale și sursele regenerabile de 
energie și să se concentreze mai mult pe 
atingerea poziției de lider în zone unde 
marile provocări sociale oferă perspectiva 
apariției unor piețe mondiale viitoare,

Or. en

Amendamentul 29
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera a

Proiectul de aviz Amendamentul

(a) să devină lider în noi tipuri de 
tehnologie economică, cum ar fi 
economiile durabile și digitale, 
tehnologiile generice esențiale și sursele
regenerabile de energie,

(a) să devină lider în noi tipuri de 
tehnologie, cum ar fi în domeniul 
industriilor durabile cu emisii scăzute de
carbon și al industriilor digitale, al 
tehnologiilor generice esențiale, al 
surselor regenerabile de energie și al 
eficienței energetice,

Or. en

Amendamentul 30
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera a

Proiectul de aviz Amendamentul

(a) să devină lider în noi tipuri de
tehnologie economică, cum ar fi 
economiile durabile și digitale, tehnologiile 

(a) să devină lider în sectoare economice, 
cum ar fi economiile durabile și digitale, 
tehnologiile generice esențiale,
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generice esențiale și sursele regenerabile de 
energie,

tehnologiile ecologice și sursele 
regenerabile de energie,

Or. en

Amendamentul 31
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera aa (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(aa) să ofere o protecție rentabilă și 
eficientă a drepturilor de proprietate 
intelectuală, pentru a face UE mai 
atractivă pentru întreprinderile 
inovatoare, în special prin introducerea 
rapidă a brevetului european,

Or. de

Amendamentul 32
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera aa (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(aa) să investească în transformarea 
rezultatelor cercetării și dezvoltării
europene în produse inovatoare de succes 
și în modele de afaceri de care ar 
beneficia economiile și societățile 
europene,

Or. en

Amendamentul 33
Jürgen Creutzmann
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Proiect de aviz
Punctul 4 – litera b

Proiectul de aviz Amendamentul

(b) să sprijine și să investească în
întreprinderi inovatoare pentru ca acestea 
să aibă succes din punct de vedere 
comercial,

(b) să sprijine întreprinderile inovatoare 
pentru ca acestea să aibă succes din punct 
de vedere comercial, de exemplu prin 
promovarea parcurilor de afaceri 
inovatoare cu incubatoare de afaceri, care 
să garanteze transferul de tehnologie și de 
cunoștințe, în special pentru IMM-uri și 
pentru tinerii întreprinzători, și să creeze 
sinergii între cercetare, educație și 
inovare,

Or. de

Amendamentul 34
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera b

Proiectul de aviz Amendamentul

(b) să sprijine și să investească în 
întreprinderi inovatoare pentru ca acestea 
să aibă succes din punct de vedere 
comercial,

(b) să încurajeze și să faciliteze investițiile 
în întreprinderi inovatoare pentru ca 
acestea să aibă succes din punct de vedere 
comercial și să participe la astfel de 
investiții, dacă este cazul,

Or. en

Amendamentul 35
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera b

Proiectul de aviz Amendamentul

(b) să sprijine și să investească în (b) să sprijine și să investească în 
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întreprinderi inovatoare pentru ca acestea 
să aibă succes din punct de vedere 
comercial,

întreprinderi inovatoare pentru ca acestea 
să devină sustenabile, valoroase din punct 
de vedere social și să aibă succes din punct 
de vedere comercial,

Or. en

Amendamentul 36
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera ba (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(ba) să propună mecanisme de stimulare 
și de susținere pentru companiile care 
doresc să pătrundă și să se extindă pe 
piețe externe,

Or. en

Amendamentul 37
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera bb (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(bb) să promoveze standarde care 
contribuie la dezvoltarea inovării de 
produse și servicii noi, facilitând accesul 
la piețe, permițând interoperabilitatea 
dintre noile și actualele produse, servicii 
și procese, îmbunătățind protecția 
utilizatorilor și asigurând încrederea 
consumatorilor în produse și servicii 
inovatoare,

Or. en



AM\893373RO.doc 19/32 PE480.654v04-00

RO

Amendamentul 38
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera c

Proiectul de aviz Amendamentul

(c) să lanseze proiecte de infrastructură 
urbană, inclusiv de infrastructură digitală
în toate regiunile din UE și parcuri de 
afaceri inovatoare cu incubatoare de 
afaceri, care să garanteze transferul de 
tehnologie și de cunoștințe, în special 
pentru IMM-uri și pentru tinerii 
întreprinzători, creând sinergii între 
cercetare, educație și inovare,

(c) să promoveze în continuare 
dezvoltarea coordonată a infrastructurilor 
în domeniile traficului, energiei și 
telecomunicațiilor în toate regiunile UE, 
de exemplu prin intermediul programelor 
publice de sprijin și prin emiterea 
obligațiunilor de proiect,

Or. de

Amendamentul 39
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera c

Proiectul de aviz Amendamentul

(c) să lanseze proiecte de infrastructură 
urbană, inclusiv de infrastructură digitală, 
în toate regiunile din UE și parcuri de 
afaceri inovatoare cu incubatoare de 
afaceri, care să garanteze transferul de 
tehnologie și de cunoștințe, în special 
pentru IMM-uri și pentru tinerii
întreprinzători, creând sinergii între 
cercetare, educație și inovare,

(c) să încurajeze proiecte de infrastructură 
urbană și rurală, inclusiv de infrastructură 
digitală, în regiunile din UE unde acestea 
nu există și să încurajeze parcurile de 
afaceri inovatoare cu incubatoare de 
afaceri, care să faciliteze transferul de 
tehnologie și de cunoștințe și partajarea de 
echipamente și de competențe, în special 
pentru IMM-uri și pentru toți
întreprinzătorii care lucrează cu alți 
parteneri industriali și economici, dacă 
este cazul, creând sinergii între cercetare, 
educație și inovare,

Or. en



PE480.654v04-00 20/32 AM\893373RO.doc

RO

Amendamentul 40
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera c

Proiectul de aviz Amendamentul

(c) să lanseze proiecte de infrastructură 
urbană, inclusiv de infrastructură digitală, 
în toate regiunile din UE și parcuri de 
afaceri inovatoare cu incubatoare de
afaceri, care să garanteze transferul de 
tehnologie și de cunoștințe, în special 
pentru IMM-uri și pentru tinerii 
întreprinzători, creând sinergii între 
cercetare, educație și inovare,

(c) să lanseze proiecte de infrastructură 
urbană, inclusiv de infrastructură digitală, 
pentru energie, clădiri și transporturi 
curate și durabile, în toate regiunile din 
UE; să susțină parcurile de afaceri 
inovatoare, cu incubatoare de afaceri care 
să accelereze transferul de tehnologie și de 
cunoștințe, în special pentru IMM-uri, 
pentru femeile întreprinzătoare și pentru 
tinerii întreprinzători, creând sinergii între 
cercetare, educație și inovare,

Or. en

Amendamentul 41
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera c

Proiectul de aviz Amendamentul

(c) să lanseze proiecte de infrastructură 
urbană, inclusiv de infrastructură 
digitală, în toate regiunile din UE și 
parcuri de afaceri inovatoare cu 
incubatoare de afaceri, care să garanteze
transferul de tehnologie și de cunoștințe, 
în special pentru IMM-uri și pentru tinerii 
întreprinzători, creând sinergii între 
cercetare, educație și inovare,

(c) să lanseze proiecte stabile de dezvoltare 
a infrastructurii urbane, inclusiv a 
infrastructurii digitale, în toate regiunile 
din UE și parcuri de afaceri inovatoare cu 
incubatoare de afaceri, în vederea 
garantării transferului de tehnologie și de 
cunoștințe, în special pentru IMM-uri și 
pentru tinerii întreprinzători, creând 
sinergii între cercetarea științifică, 
educație și inovare,

Or. lt
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Amendamentul 42
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera d

Proiectul de aviz Amendamentul

(d) să asigure o aprovizionare sigură cu 
energie și cu materii prime non-energetice, 
pentru a promova Uniunea Europeană ca 
bază de producție atractivă;

(d) să asigure o aprovizionare sigură cu 
energie și cu materii prime non-energetice, 
în special acordând prioritate reutilizării, 
reciclării și cercetării în domeniul 
alternativelor, pentru a promova Uniunea 
Europeană ca bază de producție atractivă;

Or. en

Amendamentul 43
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera d

Proiectul de aviz Amendamentul

(d) să asigure o aprovizionare sigură cu 
energie și cu materii prime non-energetice, 
pentru a promova Uniunea Europeană ca 
bază de producție atractivă;

(d) să asigure o aprovizionare durabilă cu 
energie și cu materii prime non-energetice, 
pentru a promova Uniunea Europeană ca 
bază de producție atractivă;

Or. en

Amendamentul 44
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera d

Proiectul de aviz Amendamentul

(d) trebuie să asigure o aprovizionare 
sigură cu energie și cu materii prime non-
energetice, pentru a promova Uniunea 

(d) trebuie să asigure o aprovizionare 
sigură și la un preț accesibil cu energie și 
cu materii prime non-energetice, pentru a 
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Europeană ca bază de producție atractivă; promova Uniunea Europeană ca bază de 
producție atractivă;

Or. de

Amendamentul 45
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera da (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(da) să continue să elimine barierele 
existente în calea pieței unice, prin 
promovarea liberei circulații a 
capitalurilor, a forței de muncă, a 
produselor și a serviciilor, plecând de la 
caracterul atractiv al unei piețe formate 
din 500 de milioane de europeni și 
stimulând competitivitatea 
întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 46
Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera da (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(da) să implementeze pe deplin cel de al 
treilea pachet energetic pentru a permite 
accesul la piața energiei din UE pentru 
companiile și gospodăriile care doresc să 
participe la piața energiei;

Or. en
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Amendamentul 47
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera da (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(da) subliniază nevoia de a-și majora 
investițiile în domeniul cercetării și 
inovării, în ciuda climatului economic, 
deoarece ele stau la baza dezvoltării 
economice și sociale;

Or. en

Amendamentul 48
Vicky Ford

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera da (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(da) să încurajeze și să faciliteze 
investițiile corporatiste efectuate de 
corporațiile nefinanciare, precum și de 
investitorii financiari;

Or. en

Amendamentul 49
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera da (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(da) să implementeze măsuri care să aibă 
ca rezultat o piață a muncii mai flexibilă 
și mai receptivă la investiții noi,

Or. en
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Amendamentul 50
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera da (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(da) să asigure investiții suplimentare 
într-o infrastructură stabilă de 
transporturi și de logistică;

Or. lt

Amendamentul 51
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera da (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(da) să continue să construiască o bază 
publică puternică de cercetare care are 
legături strânse cu industria şi societatea 
în general, pentru a sprijini inovarea 
tehnologică şi investiţiile private în 
domeniul cercetării şi dezvoltării;

Or. en

Amendamentul 52
Lambert van Nistelrooij
Seán Kelly
în numele Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera da (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(da) să reformuleze cadrele privind 
ajutorul de stat pentru evoluţiile 
industriale inovatoare şi să stimuleze 
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inovarea deschisă şi producţia de nivel 
înalt din regiunile europene;

Or. en

Amendamentul 53
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera db (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(db) să acorde prioritate menținerii unei 
baze de producție puternice în UE, și 
anume în sectoare în care Europa și-a 
păstrat în mod tradițional o poziție 
puternică, precum sectorul construcției de 
automobile, sectorul aerospațial, 
farmaceutic sau chimic, și în domenii noi 
ale tehnologiei avansate în care o bază 
industrială puternică este un element 
fundamental al produselor, proceselor și 
serviciilor inovatoare și al creării de 
locuri de muncă,

Or. en

Amendamentul 54
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera db (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(db) să stimuleze cererea internă din 
economiile centrale pentru a spori 
atractivitatea pentru investitorii străini a 
investițiilor atât în economiile centrale, 
cât și în cele periferice,

Or. en
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Amendamentul 55
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera db (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(db) să recunoască faptul că un calendar 
lung și incertitudinea deciziilor de 
planificare și de dezvoltare pot descuraja 
investițiile;

Or. en

Amendamentul 56
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera dc (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(dc) să profite de patrimoniul istoric al 
Europei, promovând industriile culturale, 
sporturile și turismul ca piețe atractive și 
în creștere,

Or. en

Amendamentul 57
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera dc (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(dc) să îmbunătățească legăturile de 
transport dintre zonele centrale și cele 
periferice prin exploatarea la maximum a
rețelelor transeuropene și a mecanismului 
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Conectarea Europei;

Or. en

Amendamentul 58
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera dd (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(dd) să stimuleze economia transatlantică, 
aceasta fiind în prezent principalul nostru 
partener pentru schimburi comerciale și 
investiții străine directe, profitând mai 
bine de fluxurile de locuri de muncă 
pentru lucrători calificați dintre cele două 
regiuni și bazându-se pe potențialul de 
consolidare a economiei inovatoare,

Or. en

Amendamentul 59
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera de (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(de) să prezinte noi legi privind falimentul 
pentru a încuraja o politică a celei de a 
doua șanse care să stimuleze 
antreprenoriatul și redeschiderea de noi 
întreprinderi, bazându-se pe avantajul 
furnizat de capitalul de experiență 
dobândit de către antreprenorii care au 
dat faliment;

Or. en
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Amendamentul 60
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. sugerează punerea în aplicare a unui 
plan european de investiții al cărui scop 
este să transforme teritoriul Uniunii 
Europene în cel mai competitiv teritoriu 
din lume în ceea ce privește rețelele 
transeuropene de infrastructură, în 
special interconexiunile dintre statele 
membre, în domenii precum energie, 
tehnologia informației și comunicațiilor 
(bandă largă de mare viteză), industrie, 
rețelele de universități, spațiu, 
transporturi (trenuri de mare viteză, 
autostrăzi maritime, porturi, rețele 
fluviale etc.), sănătate etc.;

Or. fr

Amendamentul 61
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută propunerea Comisiei privind 
programul care se axează pe 
competitivitatea IMM-urilor, însă reafirmă 
faptul că UE ar trebui să simplifice accesul 
IMM-urilor la finanțare, de exemplu prin 
structurarea unui sistem eficient în UE
pentru capitalul de risc și prin consolidarea 
rolului fondurilor de capital privat în ceea 
ce privește finanțarea creșterii economice 
pe termen lung a societăților comerciale.

5. salută propunerea Comisiei privind un 
program care se axează pe competitivitatea 
IMM-urilor, observă și salută creșterea 
recentă a capitatului de risc și a 
fondurilor providențiale în numeroase 
state membre ale UE, însă reafirmă faptul 
că UE ar trebui să simplifice 
reglementările și accesul IMM-urilor și al 
altor actori economici la finanțare, prin 
încurajarea de sisteme eficiente la nivelul 
UE pentru capitalul de risc și pentru 
fondurile providențiale și prin 
consolidarea rolului investițiilor de capital
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privat și public în ceea ce privește 
finanțarea creșterii economice pe termen 
lung a societăților comerciale.

Or. en

Amendamentul 62
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută propunerea Comisiei privind 
programul care se axează pe 
competitivitatea IMM-urilor, însă reafirmă 
faptul că UE ar trebui să simplifice accesul 
IMM-urilor la finanțare, de exemplu prin 
structurarea unui sistem eficient în UE 
pentru capitalul de risc și prin consolidarea 
rolului fondurilor de capital privat în ceea 
ce privește finanțarea creșterii economice 
pe termen lung a societăților comerciale.

5. salută propunerea Comisiei privind un 
program care se axează pe competitivitatea 
IMM-urilor, însă reafirmă faptul că UE ar 
trebui să simplifice accesul IMM-urilor la 
finanțare, de exemplu, prin structurarea 
unui sistem eficient în UE pentru capitalul 
de risc și prin consolidarea rolului 
fondurilor de capital privat în ceea ce 
privește finanțarea creșterii economice pe 
termen lung a societăților comerciale; 
invită Comisia să coopereze mai activ cu 
BEI și cu alte instituții financiare 
internaționale la crearea de mecanisme 
financiare inovatoare pentru finanțarea 
tranzacțiilor care implică IMM-uri.

Or. lt

Amendamentul 63
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută propunerea Comisiei privind 
programul care se axează pe 
competitivitatea IMM-urilor, însă reafirmă 
faptul că UE ar trebui să simplifice accesul 

5. salută propunerea Comisiei privind 
programul care se axează pe 
competitivitatea întreprinderilor și IMM-
urilor, însă reafirmă faptul că UE ar trebui 
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IMM-urilor la finanțare, de exemplu prin 
structurarea unui sistem eficient în UE 
pentru capitalul de risc și prin consolidarea 
rolului fondurilor de capital privat în ceea 
ce privește finanțarea creșterii economice 
pe termen lung a societăților comerciale.

să simplifice în continuare accesul IMM-
urilor la finanțare, de exemplu prin 
structurarea unui sistem eficient în UE 
pentru capitalul de risc și prin consolidarea 
rolului fondurilor de capital privat în ceea 
ce privește finanțarea creșterii economice 
pe termen lung a societăților comerciale.

Or. de

Amendamentul 64
Vicky Ford

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recunoaște că numeroși investitori pot 
lua în considerare investirea în afara UE 
ca alternativă la investirea în statele 
membre ale UE; recomandă ca atunci 
când se propune o nouă legislație a UE 
sau revizuirea legislației existente a UE să 
fie pregătită o evaluare a impactului care 
să compare aceste propuneri cu legislația 
echivalentă din jurisdicții importante din 
afara UE, evaluând potențialul impact 
indirect asupra investițiilor din statele 
membre ale UE.

Or. en

Amendamentul 65
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța standardelor 
europene pentru realizarea pieței interne 
și pentru atractivitatea investițiilor în UE, 
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precum și a armonizării standardelor 
europene cu standardele internaționale.

Or. ro

Amendamentul 66
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reiterează propunerea sa privind 
realizarea de către Comisie, în cooperare 
cu BEI, având în vedere calitatea 
resurselor sale umane și experiența sa în 
finanțarea de infrastructuri de mari 
dimensiuni, a unei misiuni de reflecție 
strategică privind finanțarea investițiilor, 
fără a exclude nicio ipoteză: subvenții, 
vărsarea sumelor subscrise de către 
statele membre la capitalul BEI, sume 
subscrise de către Uniunea Europeană la 
capitalul BEI, împrumuturi, instrumente 
inovatoare, inginerie financiară adaptată 
proiectelor pe termen lung fără 
rentabilitate imediată, dezvoltarea 
sistemelor de garanții, înființarea unei 
secțiuni de investiții în cadrul bugetului 
UE, consorții financiare la nivelul 
autorităților europene, naționale și locale, 
parteneriate public-privat etc.

Or. fr

Amendamentul 67
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5b. salută inițiativele emblematice „O 
politică industrială integrată pentru era 
globalizării”, „O Uniune a inovării” și „O 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor”, inițiative 
emblematice a Strategiei Europa 2020, 
care vor contribui la creșterea 
atractivității  investițiilor în Europa, la 
crearea de locuri de muncă pe teritoriul 
UE și la păstrarea competitivității UE pe 
plan internațional;

Or. ro


