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Amendamentul 1
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

- 1. recunoaște contribuția industriei 
europene la idealul de coeziune socio-
economică și teritorială și consideră că o 
industrie prosperă este o condiție sine qua 
non a creșterii economice și a stabilității 
sociale a regiunilor Europei;

Or. en

Amendamentul 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că „politica industrială 
europeană în epoca globalizării” își poate 
atinge obiectivele doar dacă se referă la 
măsura în care politicile comunitare sunt 
adaptate la provocările cu care se confruntă 
în prezent și cu care se vor confrunta în 
următorii ani regiunile europene și 
industriile lor locale; în această privință, 
subliniază faptul că impactul schimbărilor 
climatice, demografice și energetice trebuie 
să fie analizat în continuare în ceea ce 
privește dimensiunea regională a acestora, 
luând în considerare disparitățile regionale 
potențiale pe care le vor genera aceste 
provocări, afectând astfel creșterea 
omogenă a industriilor UE;

1. consideră că „politica industrială 
europeană în epoca globalizării” își poate 
atinge obiectivele doar dacă se referă la 
măsura în care politicile Uniunii sunt 
adaptate la provocările cu care se confruntă 
în prezent și cu care se vor confrunta în 
următorii ani regiunile europene și 
industriile lor locale, și numai în măsura 
în care politicile europene respective vor 
duce la o creștere a eficacității și 
competitivității IMM-urilor, care sunt 
actorii principali ai industriei europene; 
în această privință, subliniază faptul că 
impactul schimbărilor climatice, 
demografice și energetice, precum și 
modificările structurilor financiare 
mondiale, regionale și locale, trebuie să 
fie analizat în continuare în ceea ce 
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privește dimensiunea regională a acestora, 
luând în considerare disparitățile regionale 
potențiale pe care le vor genera aceste 
provocări, afectând astfel creșterea 
omogenă a industriilor UE și politicile de 
implementare a măsurilor necesare 
pentru o creștere economică echilibrată în 
Europa;

Or. ro

Amendamentul 3
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că „politica industrială 
europeană în epoca globalizării” își poate 
atinge obiectivele doar dacă se referă la 
măsura în care politicile comunitare sunt 
adaptate la provocările cu care se confruntă 
în prezent și cu care se vor confrunta în 
următorii ani regiunile europene și 
industriile lor locale; în această privință, 
subliniază faptul că impactul schimbărilor 
climatice, demografice și energetice trebuie 
să fie analizat în continuare în ceea ce 
privește dimensiunea regională a acestora, 
luând în considerare disparitățile regionale 
potențiale pe care le vor genera aceste 
provocări, afectând astfel creșterea 
omogenă a industriilor UE;

1. consideră că „politica industrială 
europeană în epoca globalizării” își poate 
atinge obiectivele doar dacă se referă la 
măsura în care politicile comunitare sunt 
adaptate la provocările cu care se confruntă 
în prezent și cu care se vor confrunta în 
următorii ani regiunile europene și 
industriile lor locale; în această privință, 
subliniază faptul că impactul schimbărilor 
climatice, demografice și energetice trebuie 
să fie analizat în continuare în ceea ce 
privește dimensiunea regională a acestora, 
luând în considerare disparitățile regionale 
potențiale pe care le vor genera aceste 
provocări, afectând astfel prosperitatea 
industriilor UE;

Or. en

Amendamentul 4
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că „politica industrială 
europeană în epoca globalizării” își poate 
atinge obiectivele doar dacă se referă la 
măsura în care politicile comunitare sunt 
adaptate la provocările cu care se confruntă 
în prezent și cu care se vor confrunta în 
următorii ani regiunile europene și 
industriile lor locale; în această privință, 
subliniază faptul că impactul schimbărilor 
climatice, demografice și energetice trebuie 
să fie analizat în continuare în ceea ce 
privește dimensiunea regională a acestora, 
luând în considerare disparitățile regionale 
potențiale pe care le vor genera aceste 
provocări, afectând astfel creșterea 
omogenă a industriilor UE;

1. consideră că „politica industrială 
europeană în epoca globalizării” își poate 
atinge obiectivele doar dacă se referă la 
măsura în care politicile comunitare sunt 
adaptate la provocările cu care se confruntă 
în prezent și cu care se vor confrunta în 
următorii ani regiunile europene și 
industriile lor locale; în această privință, 
subliniază faptul că impactul schimbărilor 
economice, climatice, demografice și 
energetice trebuie să fie analizat în 
continuare în ceea ce privește dimensiunea 
regională a acestora, luând în considerare 
disparitățile regionale potențiale pe care le 
vor genera aceste provocări, afectând astfel 
creșterea omogenă a industriilor UE;

Or. fr

Amendamentul 5
Catherine Grèze

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. apreciază că „o politică industrială 
europeană în epoca globalizării” nu își 
poate atinge obiectivele decât cu condiția 
să reflecte disparitățile regionale actuale 
datorate dezindustrializării, consecință a 
globalizării; subliniază, în acest context, 
rolul primordial al politicii regionale a 
UE, îndeosebi prin intermediul FSE;

Or. fr
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Amendamentul 6
Catherine Grèze

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că problema schimbărilor 
climatice trebuie să ducă la promovarea 
unui alt mod de dezvoltare, bazat pe noile 
industrii nepoluante și slab consumatoare 
de energie; subliniază rolul determinant 
al regiunilor care pot da un impuls 
procesului de conversie ecologică a 
industriei și susține dezvoltarea energiilor 
regenerabile;

Or. fr

Amendamentul 7
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. est conștient de tripla provocare cu 
care se confruntă politica industrială 
europeană:
i) transformarea economiei țărilor din 
Europa Centrală și de Est într-o economie 
de piață;
ii) încetinirea activității economice;
iii) necesitatea de a garanta producția 
industrială viitoare;
consideră, prin urmare, că măsurile ce 
trebuie adoptate trebuie să urmărească:
i) liberalizarea și ameliorarea cadrului 
general al industriei și economiei în 
cadrul Uniunii;
ii) eliminarea reglementărilor și 
intervențiilor superflue care fragilizează 
poziția industriei europene față de 
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concurența de pe piața mondială;
iii) mobilizarea potențialului de cercetare, 
dezvoltare și inovare;

Or. en

Amendamentul 8
Catherine Grèze

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că marea majoritate a 
pieței noastre industriale este formată din 
întreprinderi mici și mijlocii: orice strategie 
integrată privind viitorul industriilor 
europene trebuie, prin urmare, să se 
concentreze în principal pe o abordare 
consolidată în ceea ce privește IMM-urile, 
ca factor esențial pentru coeziunea 
teritorială;

2. ia act de faptul că marea majoritate a 
pieței noastre industriale este formată din 
întreprinderi mici și mijlocii și că lupta 
împotriva disparităților regionale va fi 
câștigată mizând în primul rând pe 
dezvoltarea locală: orice strategie integrată 
privind viitorul industriilor europene va 
trebui să se bazeze pe ideea relocalizării 
economiei, pentru a intensifica activitatea 
economică locală în mod echitabil în toate 
regiunile și a permite crearea de locuri de 
muncă sustenabile și care să nu poată fi
delocalizate;

Or. fr

Amendamentul 9
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că marea majoritate a 
pieței noastre industriale este formată din 
întreprinderi mici și mijlocii: orice strategie 
integrată privind viitorul industriilor 
europene trebuie, prin urmare, să se 
concentreze în principal pe o abordare 
consolidată în ceea ce privește IMM-urile, 

2. ia act de faptul că marea majoritate a 
pieței noastre industriale este formată din 
întreprinderi mici și mijlocii: orice strategie 
integrată privind viitorul industriilor 
europene trebuie, prin urmare, să se 
concentreze în principal pe o abordare 
consolidată în ceea ce privește IMM-urile, 
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ca factor esențial pentru coeziunea 
teritorială; 

ca factor esențial pentru coeziunea 
teritorială; subliniază în această privință 
faptul că, în toată Europa, IMM-urile se 
confruntă îndeosebi cu sarcini 
administrative și dificultăți atât în 
încercarea de a obține finanțare și mână 
de lucru calificată, cât și în încercarea de 
a pătrunde pe piața internă europeană; de 
aceea, recomandă să se rezolve în primul 
rând aceste probleme;

Or. de

Amendamentul 10
Sophie Auconie, Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că marea majoritate a 
pieței noastre industriale este formată din 
întreprinderi mici și mijlocii: orice strategie 
integrată privind viitorul industriilor 
europene trebuie, prin urmare, să se 
concentreze în principal pe o abordare 
consolidată în ceea ce privește IMM-urile, 
ca factor esențial pentru coeziunea 
teritorială;

2. ia act de faptul că marea majoritate a 
pieței noastre industriale este formată din 
întreprinderi mici și mijlocii: orice strategie 
integrată privind viitorul industriilor 
europene trebuie, prin urmare, să se 
concentreze în principal pe o abordare 
consolidată în ceea ce privește IMM-urile, 
ca factor esențial pentru coeziunea 
teritorială; prin urmare, solicită să se 
continue procesul de simplificare a 
procedurilor de obținere a finanțărilor 
europene și IMM-urile să fie beneficiarii 
direcți ai acestui proces;

Or. fr

Amendamentul 11
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că marea majoritate a 
pieței noastre industriale este formată din 
întreprinderi mici și mijlocii: orice strategie 
integrată privind viitorul industriilor 
europene trebuie, prin urmare, să se 
concentreze în principal pe o abordare 
consolidată în ceea ce privește IMM-urile, 
ca factor esențial pentru coeziunea 
teritorială;

2. ia act de faptul că marea majoritate a 
pieței noastre industriale este formată din 
întreprinderi mici și mijlocii: orice strategie 
integrată privind viitorul industriilor 
europene trebuie, prin urmare, să se 
concentreze în principal pe o abordare 
consolidată în ceea ce privește IMM-urile, 
ca factor esențial pentru coeziunea 
teritorială, fără a neglija complet 
condițiile de activitate ale actorilor de 
talie mondială care joacă la rândul lor un 
rol important în regiuni și care au o mare 
importanță pentru competitivitatea 
Europei la nivel internațional;

Or. fi

Amendamentul 12
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că marea majoritate a 
pieței noastre industriale este formată din 
întreprinderi mici și mijlocii: orice strategie 
integrată privind viitorul industriilor 
europene trebuie, prin urmare, să se 
concentreze în principal pe o abordare 
consolidată în ceea ce privește IMM-urile, 
ca factor esențial pentru coeziunea 
teritorială;

2. ia act de faptul că marea majoritate a 
pieței noastre industriale este formată din 
întreprinderi mici și mijlocii și că acestea 
joacă un rol important pentru stimularea 
competitivității economice și crearea de 
locuri de muncă: orice strategie integrată 
privind viitorul industriilor europene 
trebuie, prin urmare, să se concentreze în 
principal pe o abordare consolidată în ceea 
ce privește IMM-urile, ca factor esențial 
pentru coeziunea teritorială;

Or. ro
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Amendamentul 13
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că marea majoritate a 
pieței noastre industriale este formată din 
întreprinderi mici și mijlocii: orice strategie 
integrată privind viitorul industriilor 
europene trebuie, prin urmare, să se 
concentreze în principal pe o abordare 
consolidată în ceea ce privește IMM-urile, 
ca factor esențial pentru coeziunea 
teritorială;

2. ia act de faptul că marea majoritate a 
pieței noastre industriale este formată din 
întreprinderi mici și mijlocii: orice strategie 
integrată privind viitorul industriilor 
europene trebuie, prin urmare, să se 
concentreze în principal pe o abordare 
consolidată în ceea ce privește IMM-urile, 
ca factor esențial pentru competitivitatea 
economică și coeziunea teritorială;

Or. fr

Amendamentul 14
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța punerii în aplicare 
depline a Legii europene privind 
întreprinderile mici (Small Business Act) 
ca un mijloc de reducere a sarcinii 
administrative și de promovare a rolului 
IMM-urilor pe piața internă; salută crearea 
unui forum permanent al IMM-urilor cu 
privire la accesul la oportunitățile de 
finanțare și solicită o strategie integrată 
pentru finanțarea IMM-urilor în cadrul 
UE;

3. subliniază importanța punerii în aplicare 
depline a Legii europene privind 
întreprinderile mici (Small Business Act) 
ca un mijloc de reducere a sarcinii 
administrative și de promovare a rolului 
IMM-urilor pe piața internă; salută crearea 
unui forum permanent al IMM-urilor cu 
privire la accesul la oportunitățile de 
finanțare și solicită o strategie integrată 
pentru a facilita în mod real obținerea de 
finanțări pentru IMM-uri în cadrul UE;

Or. fr
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Amendamentul 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța punerii în aplicare 
depline a Legii europene privind 
întreprinderile mici (Small Business Act) 
ca un mijloc de reducere a sarcinii 
administrative și de promovare a rolului 
IMM-urilor pe piața internă; salută crearea 
unui forum permanent al IMM-urilor cu 
privire la accesul la oportunitățile de 
finanțare și solicită o strategie integrată 
pentru finanțarea IMM-urilor în cadrul UE;

3. subliniază importanța punerii în aplicare 
depline a Legii europene privind 
întreprinderile mici (Small Business Act) 
ca un mijloc de reducere a sarcinii 
administrative și de promovare a rolului 
IMM-urilor atât pe piața europeană, cât și 
pe cea internațională; salută crearea unui 
forum permanent al IMM-urilor cu privire 
la accesul la oportunitățile de finanțare și 
solicită o strategie integrată pentru 
finanțarea IMM-urilor și a proiectelor 
acestora de cercetare și inovare în cadrul 
UE;

Or. ro

Amendamentul 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că criza economică 
globală afectează ratele de ocupare a forței 
de muncă în toată Europa, agravând astfel 
perspectivele socio-economice ale UE și 
sporind disparitățile regionale; în acest 
sens, subliniază că un sector industrial 
echitabil și durabil este esențial pentru 
viitorul tuturor lucrătorilor europeni;

4. subliniază faptul că criza economică 
globală afectează ratele de ocupare a forței 
de muncă în toată Europa, agravând astfel 
perspectivele socio-economice ale UE și 
sporind disparitățile regionale; în acest 
sens, subliniază că un sector industrial 
echitabil și durabil, care să se bazeze în 
special pe IMM-uri dinamice și 
competitive, este esențial pentru viitorul 
tuturor lucrătorilor europeni; recomandă 
exploatarea experienței și competențelor 
persoanelor cu vechime în muncă pentru 
a asigura predarea ștafetei către 
generațiile tinere;
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Or. ro

Amendamentul 17
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că criza economică 
globală afectează ratele de ocupare a forței 
de muncă în toată Europa, agravând astfel 
perspectivele socio-economice ale UE și 
sporind disparitățile regionale; în acest 
sens, subliniază că un sector industrial 
echitabil și durabil este esențial pentru 
viitorul tuturor lucrătorilor europeni;

4. subliniază faptul că criza economică 
globală afectează ratele de ocupare a forței 
de muncă în toată Europa, agravând astfel 
perspectivele socio-economice ale UE și 
sporind disparitățile regionale; în acest 
sens, subliniază că un sector industrial 
competitiv, diversificat, echitabil și durabil 
este esențial pentru viitorul tuturor 
lucrătorilor europeni;

Or. ro

Amendamentul 18
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că criza economică 
globală afectează ratele de ocupare a forței 
de muncă în toată Europa, agravând astfel 
perspectivele socio-economice ale UE și 
sporind disparitățile regionale; în acest 
sens, subliniază că un sector industrial 
echitabil și durabil este esențial pentru 
viitorul tuturor lucrătorilor europeni;

4. subliniază faptul că criza economică 
globală afectează ratele de ocupare a forței 
de muncă în toată Europa, agravând astfel 
perspectivele socio-economice ale UE și 
sporind disparitățile regionale; în acest 
sens, subliniază că un sector industrial 
prosper este esențial pentru viitorul tuturor 
lucrătorilor europeni;

Or. en
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Amendamentul 19
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că criza economică 
globală afectează ratele de ocupare a forței 
de muncă în toată Europa, agravând astfel 
perspectivele socio-economice ale UE și 
sporind disparitățile regionale; în acest 
sens, subliniază că un sector industrial 
echitabil și durabil este esențial pentru 
viitorul tuturor lucrătorilor europeni; 

4. subliniază faptul că criza economică 
globală afectează ratele de ocupare a forței 
de muncă în toată Europa, agravând astfel 
perspectivele socio-economice ale UE și 
sporind disparitățile regionale; în acest 
sens, subliniază că un sector industrial 
echitabil și durabil este esențial pentru 
viitorul tuturor lucrătorilor și patronilor 
europeni;

Or. de

Amendamentul 20
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. semnalează faptul că în perioada de 
criză economia subterană și activitățile 
nedeclarate sunt un element important de 
denaturare a concurenței; solicită 
administrațiilor competente ale statelor 
membre să ia măsurile necesare pentru a 
lupta împotriva acestui fenomen;

Or. es

Amendamentul 21
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită o nouă abordare a unei politici 
industriale durabile, așa cum se 
menționează în Strategia UE 2020, și 
subliniază necesitatea elaborării de către 
Comisie, împreună cu Parlamentul
European și cu Consiliul a unei strategii 
industriale integrate, în conformitate cu 
dispozițiile prevăzute de strategia pentru o 
mai bună legiferare;

5. solicită o nouă abordare a unei politici 
industriale durabile, așa cum se 
menționează în Strategia UE 2020, și 
subliniază necesitatea elaborării de către 
Comisie, împreună cu Parlamentul 
European și cu Consiliul, și cu consultarea 
regulată a industriilor implicate, a unei 
strategii industriale integrate, în 
conformitate cu dispozițiile prevăzute de 
strategia pentru o mai bună legiferare;

Or. en

Amendamentul 22
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește faptul că autoritățile 
publice regionale și locale contribuie activ 
la susținerea activităților industriale, fie 
prin subvenții pentru întreprinderile 
inovatoare, fie prin acțiuni de formare și 
de îmbogățire a competențelor 
lucrătorilor; constată că fondurile 
structurale pot aduce o cofinanțare a 
acestor acțiuni și consideră că rolul 
acestora în politica industrială la nivel 
regional și local ar trebui consolidat și 
mai mult pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor strategiei UE 2020;

Or. fr



AM\838779RO.doc 15/31 PE452.702v01-00

RO

Amendamentul 23
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. este preocupat de slaba utilizare a 
fondurilor structurale de către 
întreprinderi pentru finanțarea 
proiectelor inovatoare; consideră că 
autoritățile de administrare ar trebui să se 
străduiască să informeze mai bine 
întreprinderile în legătură cu programele 
lor operaționale și să le acorde tot 
sprijinul necesar în realizarea propriilor 
proiecte;

Or. fr

Amendamentul 24
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. recunoaște că cercetarea și inovarea 
reprezintă o necesitate împărtășită de 
întregul spectru al industriei și este de 
părere că diversele instrumente ale UE 
pentru coeziune, cercetare și inovare 
trebuie să fie puse în aplicare într-o 
manieră integrată, care să garanteze 
eficacitatea acestora; subliniază nevoia de a 
căuta sinergii între aceste instrumente și 
solicită un buget majorat pentru aceste 
instrumente financiare;

7. recunoaște că cercetarea și inovarea 
reprezintă o necesitate împărtășită de 
întregul spectru al industriei și este de 
părere că diversele instrumente ale UE 
pentru coeziune, cercetare și inovare 
trebuie să fie puse în aplicare într-o 
manieră integrată, care să garanteze 
eficacitatea acestora; subliniază nevoia de a 
căuta sinergii între aceste instrumente;

Or. en
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Amendamentul 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază necesitatea susținerii IMM-
urilor care desfășoară activități 
inovatoare prin politici și acțiuni corelate 
la nivel național și european, în strânsă 
concordanță cu cerințele de dezvoltare ale 
actorilor din industrie și economie, în 
vederea aplicării sporite a rezultatelor din 
cercetare și inovare pentru dezvoltarea 
potențialului competitiv al industriei 
comunitare;

Or. ro

Amendamentul 26
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. salută și sprijină inițiativele statelor 
membre în sensul stabilirii unui sistem de 
brevete unice la scară europeană, capabil 
să stimuleze și să încurajeze cercetătorii și 
inovatorii din întreaga Uniune;

Or. en

Amendamentul 27
Francesco De Angelis

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. indică faptul că cercetarea și inovarea 
sunt abordate cel mai eficient la nivel 
regional, în apropierea unor actori precum 
universitățile, organizațiile publice de 
cercetare și industrie, prin promovarea 
parteneriatelor cu privire la transferul de 
cunoștințe și prin schimbul de bune practici 
între regiuni; în această privință, invită 
Comisia să investească în grupurile și 
rețelele de inovare, prin intensificarea 
cooperării cu Banca Europeană de 
Investiții și în cadrul unui grup operativ 
permanent pentru politica industrială;

8. indică faptul că cercetarea și inovarea 
sunt abordate cel mai eficient la nivel 
regional, în apropierea unor actori precum 
universitățile, organizațiile publice de 
cercetare și industrie, prin promovarea 
parteneriatelor cu privire la transferul de 
cunoștințe și prin schimbul de bune practici 
între regiuni; în această privință, invită 
Comisia să investească în grupurile și 
rețelele de inovare, prin mobilizarea 
tuturor părților interesate și prin 
intensificarea cooperării cu Banca 
Europeană de Investiții și în cadrul unui 
grup operativ permanent pentru politica 
industrială;

Or. en

Amendamentul 28
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. indică faptul că cercetarea și inovarea 
sunt abordate cel mai eficient la nivel 
regional, în apropierea unor actori precum 
universitățile, organizațiile publice de 
cercetare și industrie, prin promovarea 
parteneriatelor cu privire la transferul de 
cunoștințe și prin schimbul de bune practici 
între regiuni; în această privință, invită 
Comisia să investească în grupurile și 
rețelele de inovare, prin intensificarea 
cooperării cu Banca Europeană de 
Investiții și în cadrul unui grup operativ 
permanent pentru politica industrială;

8. subliniază faptul că cercetarea și 
inovarea sunt abordate în mod adecvat la 
nivel regional, în apropierea unor actori 
precum universitățile, organizațiile publice 
de cercetare și industrie, prin promovarea 
parteneriatelor cu privire la transferul de 
cunoștințe și prin schimbul de bune practici 
între regiuni; în această privință, invită 
Comisia să investească în grupurile și 
rețelele de inovare, prin intensificarea 
cooperării cu Banca Europeană de 
Investiții și în cadrul unui grup operativ 
permanent pentru politica industrială;

Or. fr
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Amendamentul 29
Catherine Grèze

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. indică faptul că cercetarea și inovarea 
sunt abordate cel mai eficient la nivel 
regional, în apropierea unor actori precum 
universitățile, organizațiile publice de 
cercetare și industrie, prin promovarea 
parteneriatelor cu privire la transferul de 
cunoștințe și prin schimbul de bune practici 
între regiuni; în această privință, invită 
Comisia să investească în grupurile și 
rețelele de inovare, prin intensificarea 
cooperării cu Banca Europeană de 
Investiții și în cadrul unui grup operativ 
permanent pentru politica industrială;

8. indică faptul că cercetarea și inovarea 
sunt abordate cel mai eficient la nivel 
regional, în apropierea unor actori precum 
universitățile, organizațiile publice de 
cercetare și industrie, prin promovarea 
parteneriatelor cu privire la transferul de 
cunoștințe și prin schimbul de bune practici 
între regiuni; în această privință, invită 
Comisia să investească în grupurile și 
rețelele de inovare mici și mijlocii, prin 
intensificarea cooperării cu Banca 
Europeană de Investiții și în cadrul unui 
grup operativ permanent pentru politica 
industrială;

Or. fr

Amendamentul 30
Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită, prin urmare, exploatarea și 
îmbogățirea coerentă a competențelor 
științifice și tehnologice disponibile în 
regiuni, în special în domeniul 
tehnologiilor-cheie și încurajarea mai 
susținută a politicii polurilor de 
competitivitate;

Or. de
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Amendamentul 31
Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. subliniază că structurile regionale 
participă activ la consolidarea industriei 
europene; consideră, prin urmare, că ar 
trebui majorat ajutorul financiar acordat 
polurilor și rețelelor de inovare, în special 
în domeniul tehnologiilor-cheie, pentru a 
facilita, de o manieră coordonată, 
transferul de cunoștințe, cercetarea, 
îmbunătățirea competențelor și a 
infrastructurilor;

Or. de

Amendamentul 32
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că accentuarea disparităților 
regionale în ceea ce privește potențialul de 
cercetare și dezvoltare reprezintă o 
provocare care trebuie abordată nu numai 
în cadrul politicii de coeziune, ci și prin 
intermediul politicii de cercetare și inovare;

9. subliniază că accentuarea disparităților 
regionale în ceea ce privește potențialul de 
cercetare și dezvoltare reprezintă o 
provocare care trebuie abordată nu numai 
în cadrul politicii de coeziune, ci și prin 
intermediul politicii de cercetare și inovare; 
subliniază, pe de altă parte, că decalajele 
în ceea ce privește potențialul de cercetare 
și dezvoltare între regiuni și statele 
membre riscă să accentueze în cazul în 
care diferitele sisteme universitare ale 
statelor membre sunt utilizate în mod 
greșit; preconizează, prin urmare, 
introducerea principiului țării de origine 
în politica privind învățământul superior 
al Uniunii și impunerea aplicării stricte a 
acestuia;
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Or. de

Amendamentul 33
Francesco De Angelis

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că accentuarea disparităților 
regionale în ceea ce privește potențialul de 
cercetare și dezvoltare reprezintă o 
provocare care trebuie abordată nu numai 
în cadrul politicii de coeziune, ci și prin 
intermediul politicii de cercetare și inovare;

9. subliniază că accentuarea disparităților 
regionale în ceea ce privește potențialul de 
cercetare și dezvoltare reprezintă o 
provocare care trebuie abordată nu numai 
în cadrul politicii de coeziune, ci și prin 
intermediul politicii de cercetare și inovare;
solicită, în această privință, pe lângă 
finanțările destinate cercetării, să se 
realoce fonduri în beneficiul programelor 
de inovare pentru a facilita introducerea 
pe piață a rezultatelor cercetării, spre 
binele societății;

Or. en

Amendamentul 34
Francesco De Angelis

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. reamintește că introducerea 
progresivă a infrastructurilor digitale de 
vârf și a tehnologiilor inovatoare este un 
element esențial pentru creșterea 
competitivității regiunilor și a industriilor 
Uniunii; consideră că sectorul IT&C 
joacă un rol cheie în creșterea 
productivității altor sectoare industriale; 
consideră că ar trebui instalate 
infrastructuri moderne de comunicare cu 
capacitate mare de transmisie, cu 
precădere în regiunile slab deservite; 
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consideră că această măsură ar putea 
contribui la instaurarea unui climat 
favorabil pentru investițiile publice și 
private și, fapt important, să ajute la 
creșterea calității competențelor digitale 
ale întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 35
Catherine Grèze

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază importanța unui plan bine 
echilibrat și durabil de eficiență a 
resurselor ca instrument care să ghideze 
industriile UE spre o strategie industrială 
competitivă, sporind astfel 
competitivitatea sectorului nostru 
industrial, comparativ cu alte piețe, cum 
ar fi SUA și China, care au stabilit 
obiective ambițioase privind produsele de 
mediu; subliniază faptul că standardele de 
mediu referitoare la materii prime și 
auxiliare, precum și cele privind securitatea 
alimentării cu energie, trebuie să conducă 
la o coeziune teritorială sporită și nu la 
creșterea disparităților dintre regiunile 
centrale și ultraperiferice, ținând cont în 
mod special de regiunile periferice și 
necesitățile acestora;

10. subliniază importanța unui plan bine 
echilibrat și durabil de eficiență a 
resurselor; subliniază faptul că standardele 
de mediu referitoare la materii prime și 
auxiliare, precum și cele privind securitatea 
alimentării cu energie, trebuie să conducă 
la o coeziune teritorială sporită și nu la 
creșterea disparităților dintre regiunile 
centrale și ultraperiferice, ținând cont în 
mod special de regiunile periferice și 
necesitățile acestora;

Or. fr

Amendamentul 36
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 10
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Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază importanța unui plan bine 
echilibrat și durabil de eficiență a 
resurselor ca instrument care să ghideze 
industriile UE spre o strategie industrială 
competitivă, sporind astfel competitivitatea 
sectorului nostru industrial, comparativ cu 
alte piețe, cum ar fi SUA și China, care au 
stabilit obiective ambițioase privind 
produsele de mediu; subliniază faptul că 
standardele de mediu referitoare la materii 
prime și auxiliare, precum și cele privind 
securitatea alimentării cu energie, trebuie 
să conducă la o coeziune teritorială sporită 
și nu la creșterea disparităților dintre 
regiunile centrale și ultraperiferice, ținând 
cont în mod special de regiunile periferice 
și necesitățile acestora;

10. subliniază importanța unui plan bine 
echilibrat și durabil de eficiență a 
resurselor, precum și a inițiativelor care 
urmăresc instituirea unei piețe europene 
comune și liberalizate a energiei care să 
ghideze industriile UE spre o strategie 
industrială competitivă, sporind astfel 
competitivitatea sectorului nostru 
industrial, comparativ cu alte piețe, cum ar 
fi SUA și China, care au stabilit obiective 
ambițioase privind produsele de mediu; 
subliniază faptul că standardele de mediu 
referitoare la materii prime și auxiliare, 
precum și cele privind securitatea 
alimentării cu energie, trebuie să conducă 
la o coeziune teritorială sporită și nu la 
creșterea disparităților dintre regiunile 
centrale și ultraperiferice, ținând cont în 
mod special de regiunile periferice și 
necesitățile acestora;

Or. en

Amendamentul 37
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază importanța unui plan bine 
echilibrat și durabil de eficiență a 
resurselor ca instrument care să ghideze 
industriile UE spre o strategie industrială 
competitivă, sporind astfel competitivitatea 
sectorului nostru industrial, comparativ cu 
alte piețe, cum ar fi SUA și China, care au 
stabilit obiective ambițioase privind 
produsele de mediu; subliniază faptul că 
standardele de mediu referitoare la materii 
prime și auxiliare, precum și cele privind 
securitatea alimentării cu energie, trebuie 

10. subliniază importanța unui plan bine 
echilibrat și durabil de eficiență a 
resurselor ca instrument care să ghideze 
industriile UE spre o strategie industrială 
competitivă, sporind astfel competitivitatea 
sectorului nostru industrial, comparativ cu 
alte piețe, cum ar fi SUA și China, care au 
stabilit obiective ambițioase privind 
produsele de mediu; reamintește că 
Uniunea trebuie să perceapă acest lucru 
ca pe o provocare în sensul elaborării 
unei politici regionale a inovării, în 
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să conducă la o coeziune teritorială sporită 
și nu la creșterea disparităților dintre 
regiunile centrale și ultraperiferice, ținând 
cont în mod special de regiunile periferice 
și necesitățile acestora;

special printr-o politică industrială 
sustenabilă, ținând cont de know-how-ul 
și potențialul regiunilor, mai ales în 
privința resurselor naturale; subliniază 
faptul că standardele de mediu referitoare 
la materii prime și auxiliare, precum și cele 
privind securitatea alimentării cu energie, 
trebuie să conducă la o coeziune teritorială 
sporită și nu la creșterea disparităților 
dintre regiunile centrale și ultraperiferice, 
ținând cont în mod special de regiunile 
periferice și necesitățile acestora;

Or. fi

Amendamentul 38
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază importanța unui plan bine 
echilibrat și durabil de eficiență a 
resurselor ca instrument care să ghideze 
industriile UE spre o strategie industrială 
competitivă, sporind astfel competitivitatea 
sectorului nostru industrial, comparativ cu 
alte piețe, cum ar fi SUA și China, care au 
stabilit obiective ambițioase privind 
produsele de mediu; subliniază faptul că 
standardele de mediu referitoare la materii 
prime și auxiliare, precum și cele privind 
securitatea alimentării cu energie, trebuie 
să conducă la o coeziune teritorială sporită 
și nu la creșterea disparităților dintre 
regiunile centrale și ultraperiferice, ținând 
cont în mod special de regiunile periferice 
și necesitățile acestora;

10. subliniază importanța unui plan bine 
echilibrat și durabil de eficiență a 
resurselor ca instrument care să ghideze 
industriile UE spre o strategie industrială 
competitivă, sporind astfel competitivitatea 
sectorului nostru industrial, comparativ cu 
alte piețe, cum ar fi SUA și China, care au 
stabilit obiective ambițioase privind 
produsele de mediu; subliniază faptul că 
standardele de mediu referitoare la materii 
prime și auxiliare, precum și cele privind 
securitatea alimentării cu energie, trebuie 
să conducă la o coeziune economică, 
socială și teritorială sporită și nu la 
creșterea disparităților dintre regiunile 
centrale și periferice, ținând cont în mod 
special de necesitățile acestora din urmă;

Or. it
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Amendamentul 39
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază importanța unui plan bine 
echilibrat și durabil de eficiență a 
resurselor ca instrument care să ghideze 
industriile UE spre o strategie industrială 
competitivă, sporind astfel competitivitatea 
sectorului nostru industrial, comparativ cu 
alte piețe, cum ar fi SUA și China, care au 
stabilit obiective ambițioase privind 
produsele de mediu; subliniază faptul că 
standardele de mediu referitoare la materii 
prime și auxiliare, precum și cele privind 
securitatea alimentării cu energie, trebuie 
să conducă la o coeziune teritorială sporită 
și nu la creșterea disparităților dintre 
regiunile centrale și ultraperiferice, ținând 
cont în mod special de regiunile periferice 
și necesitățile acestora;

10. subliniază importanța unui plan bine 
echilibrat și durabil de eficiență a 
resurselor ca instrument care să ghideze 
industriile UE spre o strategie industrială 
competitivă, sporind astfel competitivitatea 
sectorului nostru industrial, comparativ cu 
alte piețe, cum ar fi SUA și China, care au 
stabilit obiective ambițioase privind 
produsele de mediu; subliniază faptul că 
standardele de mediu referitoare la materii 
prime și auxiliare, precum și cele privind 
securitatea alimentării cu energie și a 
transportului, trebuie să conducă la o 
coeziune teritorială sporită și nu la 
creșterea disparităților dintre regiunile 
centrale și ultraperiferice, ținând cont în 
mod special de regiunile periferice, de 
insule și necesitățile acestora;

Or. es

Amendamentul 40
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază importanța unui plan bine 
echilibrat și durabil de eficiență a 
resurselor ca instrument care să ghideze 
industriile UE spre o strategie industrială
competitivă, sporind astfel competitivitatea 
sectorului nostru industrial, comparativ cu 
alte piețe, cum ar fi SUA și China, care au 
stabilit obiective ambițioase privind 
produsele de mediu; subliniază faptul că 

10. subliniază importanța unui plan bine 
echilibrat și durabil de eficiență a 
resurselor ca instrument care să ghideze 
industriile UE spre o strategie industrială 
competitivă, sporind astfel competitivitatea 
sectorului nostru industrial, comparativ cu 
alte piețe, cum ar fi SUA și China, care au 
stabilit obiective ambițioase privind 
produsele de mediu; subliniază faptul că 
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standardele de mediu referitoare la materii
prime și auxiliare, precum și cele privind 
securitatea alimentării cu energie, trebuie 
să conducă la o coeziune teritorială sporită 
și nu la creșterea disparităților dintre 
regiunile centrale și ultraperiferice, ținând 
cont în mod special de regiunile periferice
și necesitățile acestora;

standardele de mediu referitoare la materii 
prime și auxiliare, precum și cele privind 
securitatea alimentării cu energie, trebuie 
să conducă la o coeziune teritorială sporită 
și nu la creșterea disparităților dintre 
regiunile centrale și periferice, ținând cont 
în mod special de regiunile ultraperiferice
și necesitățile acestora;

Or. fr

Amendamentul 41
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. subliniază faptul că mediul global de 
afaceri este in continuă schimbare si in 
acest sens sunt necesare investiții 
adecvate pentru dezvoltarea si adaptarea 
infrastructurii si serviciilor de transport, 
comunicații si energie pentru a face față 
provocărilor actuale si viitoare;

Or. ro

Amendamentul 42
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. subliniază poziția vulnerabilă a 
regiunilor ultraperiferice și insulare ale 
Uniunii Europene în fața unei globalizări 
ale cărei efecte se fac simțite puternic și 
fragilizează dezvoltarea și coeziunea 
teritorială a acestor regiuni;  solicită, în 
acest scop, ca în regiunile mai 
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defavorizate să se adopte o politică 
industrială capabilă să promoveze 
sectoarele cu potențial mai ridicat, cum ar 
fi turismul, energiile regenerabile și 
domeniile de cercetare și inovare legate de 
sectoarele maritim și agricol;  solicită, de 
asemenea, având în vedere sensibilitatea 
mai mare a acestor regiuni în fața 
problemelor globalizării să se adopte 
măsuri care să ia în calcul în mod 
corespunzător specificitățile regionale 
pentru a conserva sustenabilitatea 
economică a acestora și a promova 
coeziunea economică, socială și 
teritorială;

Justificare

Regiunile ultraperiferice, dată fiind situația lor structurală economică și socială și 
limitările naturale și geografice, sunt puternic afectate de globalizare și ar trebui deci să se 
acorde o atenție deosebită dificultăților prin care trec și să se exploateze potențialul 
acestora.

Or. pt

Amendamentul 43
Catherine Grèze

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. constată că o strategie integrată pentru 
industriile UE trebuie să se concentreze pe 
depășirea deficitului de competențe care 
afectează IMM-urile și industria. În acest 
sens, subliniază necesitatea unor inițiative 
consolidate în vederea îmbunătățirii 
predării disciplinelor STEM (știință, 
tehnologie, inginerie și matematică) la 
toate nivelurile, promovând în același 
timp calificări direcționate suplimentare 
superioare, care să fie coordonate și bine 
orientate; invită statele membre să includă 
calificări profesionale pentru antreprenoriat 

11. constată că o strategie integrată pentru 
industriile UE trebuie să se concentreze pe 
depășirea deficitului de competențe; În 
acest sens, subliniază necesitatea unor 
inițiative consolidate în vederea 
îmbunătățirii predării disciplinelor din 
domeniul energiilor regenerabile, al 
eficienței energetice a clădirilor și al 
transporturilor ecologice; reafirmă faptul 
că aceste investiții vor crea locuri de 
muncă; invită statele membre să includă 
calificări profesionale pentru antreprenoriat 
în programele universitare și în alte cursuri 
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în programele universitare și în alte cursuri 
de învățământ superior; subliniază 
necesitatea de a revizui Fondul social 
european, în conformitate cu cerințele 
revizuite ale sectorului industrial 
referitoare la competențe;

de învățământ superior; subliniază 
necesitatea de a revizui Fondul social 
european, în conformitate cu cerințele 
revizuite ale sectorului industrial 
referitoare la competențe;

Or. fr

Amendamentul 44
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. constată că o strategie integrată pentru 
industriile UE trebuie să se concentreze pe 
depășirea deficitului de competențe care 
afectează IMM-urile și industria. În acest 
sens, subliniază necesitatea unor inițiative 
consolidate în vederea îmbunătățirii 
predării disciplinelor STEM (știință, 
tehnologie, inginerie și matematică) la 
toate nivelurile, promovând în același timp 
calificări direcționate suplimentare 
superioare, care să fie coordonate și bine 
orientate; invită statele membre să includă 
calificări profesionale pentru antreprenoriat 
în programele universitare și în alte cursuri 
de învățământ superior; subliniază 
necesitatea de a revizui Fondul social 
european, în conformitate cu cerințele 
revizuite ale sectorului industrial 
referitoare la competențe;

11. constată că o strategie integrată pentru 
industriile UE trebuie să se concentreze pe 
depășirea deficitului de competențe care 
afectează IMM-urile și industria. În acest 
sens, subliniază necesitatea unor inițiative 
consolidate în vederea îmbunătățirii 
predării disciplinelor STEM (știință, 
tehnologie, inginerie și matematică) la 
toate nivelurile, promovând în același timp 
calificări direcționate suplimentare 
superioare, care să fie coordonate și bine 
orientate; invită statele membre să includă 
calificări profesionale pentru antreprenoriat 
în programele universitare și în alte cursuri 
de învățământ superior; subliniază că 
Fondul social european trebuie să se 
adapteze la cerințele evolutive ale 
sectorului industrial;

Or. fr

Amendamentul 45
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 11



PE452.702v01-00 28/31 AM\838779RO.doc

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

11. constată că o strategie integrată pentru 
industriile UE trebuie să se concentreze pe 
depășirea deficitului de competențe care 
afectează IMM-urile și industria. În acest 
sens, subliniază necesitatea unor inițiative 
consolidate în vederea îmbunătățirii 
predării disciplinelor STEM (știință, 
tehnologie, inginerie și matematică) la 
toate nivelurile, promovând în același timp 
calificări direcționate suplimentare 
superioare, care să fie coordonate și bine 
orientate; invită statele membre să includă 
calificări profesionale pentru antreprenoriat 
în programele universitare și în alte cursuri 
de învățământ superior; subliniază 
necesitatea de a revizui Fondul social 
european, în conformitate cu cerințele 
revizuite ale sectorului industrial 
referitoare la competențe;

11. constată că o strategie integrată pentru 
industriile UE trebuie să se concentreze pe 
depășirea deficitului de competențe care 
afectează IMM-urile și industria. În acest 
sens, subliniază necesitatea unor inițiative 
consolidate în vederea îmbunătățirii 
difuzării informației și predării 
disciplinelor STEM (știință, tehnologie, 
inginerie și matematică) la toate nivelurile, 
promovând în același timp calificări 
direcționate suplimentare superioare, care 
să fie coordonate și bine orientate; invită 
statele membre să includă calificări 
profesionale pentru antreprenoriat în 
programele universitare și în alte cursuri de 
învățământ superior; subliniază necesitatea 
de a revizui Fondul social european, în 
conformitate cu cerințele revizuite ale 
sectorului industrial referitoare la 
competențe;

Or. ro

Amendamentul 46
Catherine Grèze

Proiect de aviz
Punctul 11a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. subliniază faptul că importanța unei 
asemenea strategii impune necesitatea 
acordării de asistență sectoarelor 
industriale supuse reducerii 
dimensiunilor în forma lor actuală și că 
aceasta nu se va putea face decât cu 
concursul regiunilor care să susțină 
reconversia profesională a salariaților 
prin finanțarea unor planuri de formare 
adaptate;

Or. fr
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Amendamentul 47
Catherine Grèze

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. subliniază faptul că statele membre pot 
realiza mai bine o creștere durabilă și 
echitabilă în sectorul industrial prin 
intermediul principiului reciprocității 
politicilor comerciale; constată că rețelele 
regionale și grupurile de întreprinderi 
competitive nu trebuie să fie afectate în 
mod nefavorabil de norme și prevederi 
comerciale diferite;

12. subliniază faptul că statele membre pot 
realiza mai bine o dezvoltare durabilă și 
echitabilă în sectorul industrial prin 
intermediul principiului reciprocității 
politicilor comerciale; constată că rețelele 
regionale și grupurile de întreprinderi 
competitive nu trebuie să fie afectate în 
mod nefavorabil de norme și prevederi 
comerciale diferite;

Or. fr

Amendamentul 48
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. subliniază faptul că statele membre pot 
realiza mai bine o creștere durabilă și 
echitabilă în sectorul industrial prin 
intermediul principiului reciprocității 
politicilor comerciale; constată că rețelele 
regionale și grupurile de întreprinderi 
competitive nu trebuie să fie afectate în 
mod nefavorabil de norme și prevederi 
comerciale diferite;

12. subliniază faptul că statele membre pot 
realiza mai bine o creștere durabilă și 
echitabilă în sectorul industrial prin 
intermediul principiului reciprocității 
politicilor comerciale; constată că rețelele 
regionale și grupurile de întreprinderi 
competitive nu trebuie să fie afectate în 
mod nefavorabil de norme și prevederi 
comerciale diferite care afectează cu 
precădere IMM-urile;

Or. es
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Amendamentul 49
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. subliniază diferențele regionale în 
dezvoltarea industrială și solicită ca acestea 
să fie, de asemenea, pe deplin încorporate 
în noua politică industrială durabilă; invită 
totodată Comisia să adopte o abordare 
integrată bazată pe guvernanța pe mai 
multe niveluri și reamintește necesitatea de 
a ține seama de circumstanțele sociale și 
economice diferite ale celor trei tipuri de
regiuni (de convergență, tranziție și 
competitivitate), precum și de variațiile 
capacității creative și inovatoare și ale 
spiritului antreprenorial.

13. subliniază diferențele regionale în 
dezvoltarea industrială și solicită ca acestea 
să fie, de asemenea, pe deplin încorporate 
în noua politică industrială durabilă; invită 
totodată Comisia să adopte o abordare 
integrată bazată pe guvernanța pe mai 
multe niveluri și reamintește necesitatea de 
a ține seama de circumstanțele sociale și 
economice diferite la nivelul diferitelor
regiuni europene, precum și de variațiile 
capacității creative și inovatoare și ale 
spiritului antreprenorial.

Or. it

Amendamentul 50
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 13a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. subliniază importanța sectorului 
turistic în Uniunea Europeană, prima 
destinație turistică a lumii, și în anumite 
regiuni în care constituie principalul 
pilon al activității economice; susține 
strategia Comisiei Europene de creștere a 
competitivității sectorului turistic prin 
măsuri privind calitatea, sustenabilitatea 
și consolidarea imaginii Europei de 
destinație turistică;

Or. es
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Amendamentul 51
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 13a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. subliniază că pentru a realiza o 
politică europeană industrială de succes 
în epoca globalizării, trebuie instituită o 
guvernanță integrată, coordonată și 
simplificată la diferite niveluri, capabilă 
să țină cont de diferențele regionale 
existente și de clasificarea regiunilor în 
raport cu obiectivele politicii de coeziune, 
precum și de nivelul ajutoarelor 
financiare acordate; subliniază, de 
asemenea, că o politică industrială 
competitivă trebuie să conducă la crearea 
unor sinergii strânse cu diferitele fonduri 
de politică regională și programe de 
finanțare;

Justificare

Nu se poate vorbi de o politică industrială europeană eficace decât în condițiile instituirii 
unei guvernanțe integrate, coordonate și simplificate, cu participarea diferitelor niveluri de 
decizie și părți implicate la definirea obiectivelor și priorităților și ale unei corelări între 
programele de finanțare.

Or. pt


