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Amendamentul 1
Ernest Maragall
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că criza economică a 
avut un grav impact economic, social și 
teritorial, conducând la importante 
diferențe între statele membre; reamintește 
că, de la începutul crizei, au fost pierdute 
cel puțin 3,8 milioane de locuri de muncă 
în UE în sectorul manufacturării1;

1. subliniază faptul că criza economică a 
avut un grav impact economic, social și 
teritorial, conducând la importante 
diferențe între statele membre; subliniază 
nevoia de a consolida politica de coeziune 
a UE cu o exprimare clară a priorităților, 
accentuând faptul că reducerea 
disparităților regionale este cheia pentru 
atingerea la nivelul UE a obiectivelor 
privind creșterea economică și locurile de 
muncă;

__________________
1 Tabloul de bord al performanței 
industriale 2013, Document de lucru al 
serviciilor Comisiei, p. 6.

Or. en

Amendamentul 2
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că criza economică a 
avut un grav impact economic, social și 
teritorial, conducând la importante 
diferențe între statele membre; reamintește 
că, de la începutul crizei, au fost pierdute 
cel puțin 3,8 milioane de locuri de muncă 
în UE în sectorul manufacturării1;

1. subliniază faptul că criza economică a 
constituit o provocare pentru coeziunea 
economică, socială și teritorială, 
demonstrând că încă există importante 
diferențe între statele membre; reamintește 
că, de la începutul crizei, au fost pierdute 
cel puțin 3,8 milioane de locuri de muncă 
în UE în sectorul manufacturării1;
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__________________ __________________
1 Tabloul de bord al performanței 
industriale 2013, Document de lucru al 
serviciilor Comisiei, p. 6.

1 Tabloul de bord al performanței 
industriale 2013, Document de lucru al 
serviciilor Comisiei, p. 6.

Or. en

Amendamentul 3
Herbert Reul

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că criza economică a 
avut un grav impact economic, social și 
teritorial, conducând la importante 
diferențe între statele membre; reamintește 
că, de la începutul crizei, au fost pierdute 
cel puțin 3,8 milioane de locuri de muncă 
în UE în sectorul manufacturării1;

1. subliniază faptul că criza economică a 
avut un grav impact economic, social și 
teritorial și a adâncit diferențele între 
statele membre; reamintește că, de la 
începutul crizei, au fost pierdute cel puțin 
3,8 milioane de locuri de muncă în UE în 
sectorul manufacturării1;

__________________ __________________
1 Tabloul de bord al performanței 
industriale 2013, Document de lucru al 
serviciilor Comisiei, p. 6.

1 Tabloul de bord al performanței 
industriale 2013, Document de lucru al 
serviciilor Comisiei, p. 6.

Or. de

Amendamentul 4
Ivan Jakovčić

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că criza economică a 
avut un grav impact economic, social și 
teritorial, conducând la importante 
diferențe între statele membre; reamintește 
că, de la începutul crizei, au fost pierdute 
cel puțin 3,8 milioane de locuri de muncă 

1. subliniază faptul că criza economică a 
avut un grav impact economic, social și 
teritorial pe termen lung, creând
importante diferențe suplimentare între 
statele membre; reamintește că, de la 
începutul crizei, au fost pierdute cel puțin 
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în UE în sectorul manufacturării1; 3,8 milioane de locuri de muncă în UE în 
sectorul manufacturării1;

__________________ __________________
1 Tabloul de bord al performanței 
industriale 2013, Document de lucru al 
serviciilor Comisiei, p. 6.

1 Tabloul de bord al performanței 
industriale 2013, Document de lucru al 
serviciilor Comisiei, p. 6.

Or. en

Amendamentul 5
José Blanco López

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că criza economică a 
avut un grav impact economic, social și 
teritorial, conducând la importante 
diferențe între statele membre; reamintește 
că, de la începutul crizei, au fost pierdute 
cel puțin 3,8 milioane de locuri de muncă 
în UE în sectorul manufacturării1;

1. subliniază faptul că criza economică a 
avut un grav impact economic, social și 
teritorial, conducând la o extindere 
accentuată a diferențelor între statele 
membre; reamintește că, de la începutul 
crizei, au fost pierdute cel puțin 3,8 
milioane de locuri de muncă în UE în 
sectorul manufacturării1;

__________________ __________________
1 Tabloul de bord al performanței 
industriale 2013, Document de lucru al 
serviciilor Comisiei, p. 6.

1 Tabloul de bord al performanței 
industriale 2013, Document de lucru al 
serviciilor Comisiei, p. 6.

Or. es

Amendamentul 6
Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că criza economică a 
avut un grav impact economic, social și 

1. subliniază faptul că criza economică a 
avut un grav impact economic, social și 
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teritorial, conducând la importante 
diferențe între statele membre; reamintește 
că, de la începutul crizei, au fost pierdute 
cel puțin 3,8 milioane de locuri de muncă 
în UE în sectorul manufacturării1;

teritorial, conducând la diferențele 
existente între statele membre; reamintește 
că, de la începutul crizei, au fost pierdute 
cel puțin 3,8 milioane de locuri de muncă 
în UE în sectorul manufacturării1;

__________________ __________________
1 Tabloul de bord al performanței 
industriale 2013, Document de lucru al 
serviciilor Comisiei, p. 6.

1 Tabloul de bord al performanței 
industriale 2013, Document de lucru al 
serviciilor Comisiei, p. 6.

Or. en

Amendamentul 7
Csaba Molnár

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că criza economică a 
avut un grav impact economic, social și 
teritorial, conducând la importante 
diferențe între statele membre; reamintește 
că, de la începutul crizei, au fost pierdute 
cel puțin 3,8 milioane de locuri de muncă 
în UE în sectorul manufacturării1;

1. subliniază faptul că criza economică a 
avut un grav impact economic, social și 
teritorial, conducând la importante 
diferențe între statele membre și regiuni; 
reamintește că, de la începutul crizei, au 
fost pierdute cel puțin 3,8 milioane de 
locuri de muncă în UE în sectorul 
manufacturării1;

__________________ __________________
1 Tabloul de bord al performanței 
industriale 2013, Document de lucru al 
serviciilor Comisiei, p. 6.

1 Tabloul de bord al performanței 
industriale 2013, Document de lucru al 
serviciilor Comisiei, p. 6. 

Or. hu

Amendamentul 8
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că criza economică a 
avut un grav impact economic, social și 
teritorial, conducând la importante 
diferențe între statele membre; reamintește 
că, de la începutul crizei, au fost pierdute 
cel puțin 3,8 milioane de locuri de muncă 
în UE în sectorul manufacturării1;

1. subliniază faptul că criza economică a 
avut un grav impact economic, social și 
teritorial în Uniune, rata șomajului 
crescând cu mai mult de 3% de la 
începutul crizei și conducând la importante 
diferențe între statele membre; reamintește 
că, de la începutul crizei, au fost pierdute 
cel puțin 3,8 milioane de locuri de muncă 
în UE în sectorul manufacturării1;

__________________ __________________
1 Tabloul de bord al performanței 
industriale 2013, Document de lucru al 
serviciilor Comisiei, p. 6.

1 Tabloul de bord al performanței 
industriale 2013, Document de lucru al 
serviciilor Comisiei, p. 6.

Or. en

Amendamentul 9
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că criza economică a 
avut un grav impact economic, social și 
teritorial, conducând la importante 
diferențe între statele membre; reamintește 
că, de la începutul crizei, au fost pierdute 
cel puțin 3,8 milioane de locuri de muncă 
în UE în sectorul manufacturării1;

1. subliniază faptul că criza economică a 
avut un grav impact economic, social și 
teritorial, conducând la importante 
diferențe între statele membre; reamintește 
că, de la începutul crizei, au fost pierdute 
cel puțin 3,8 milioane de locuri de muncă 
în UE în sectorul manufacturării1; cu toate 
acestea, consideră că actuala criză este 
sistemică și că se impune de urgență ca 
UE să abandoneze „modelul” 
ultraliberal;

__________________ __________________
1 Tabloul de bord al performanței 
industriale 2013, Document de lucru al 
serviciilor Comisiei, p. 6.

1 Tabloul de bord al performanței 
industriale 2013, Document de lucru al 
serviciilor Comisiei, p. 6.

Or. fr
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Amendamentul 10
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că criza economică a 
avut un grav impact economic, social și 
teritorial, conducând la importante 
diferențe între statele membre; reamintește 
că, de la începutul crizei, au fost pierdute 
cel puțin 3,8 milioane de locuri de muncă 
în UE în sectorul manufacturării1;

1. subliniază faptul că criza economică a 
avut un grav impact economic, social și 
teritorial, conducând la importante 
diferențe între statele membre; reamintește 
că, de la începutul crizei, au fost pierdute 
cel puțin 3,8 milioane de locuri de muncă 
în UE în sectorul manufacturării1 și că 
majoritatea au fost pierdute pe fondul 
concurenței neloiale fără protecție la 
frontierele noastre;

__________________ __________________
1 Tabloul de bord al performanței 
industriale 2013, Document de lucru al 
serviciilor Comisiei, p. 6.

1 Tabloul de bord al performanței 
industriale 2013, Document de lucru al 
serviciilor Comisiei, p. 6.

Or. fr

Amendamentul 11
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că se impun eforturi 
substanțiale pentru a readuce UE în 
parametrii normali cu scopul de a realiza 
obiectivul de 20% reindustrializare până 
în 2020; solicită consolidarea și 
reînnoirea structurii industriale în 
Uniunea Europeană cu scopul de a crește 
competitivitatea, creșterea economică și 
locurile de muncă; subliniază că pentru a 
obține acest lucru trebuie realizate 
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investiții în infrastructura digitală, 
energetică și de transport, bazate pe 
perspective pe termen mai lung – dar nu 
mai puțin urgente -, în domeniul 
educației, al cercetării și al creșterii 
competențelor lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 12
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. recunoaște că investițiile din cadrul 
politicii de coeziune au contribuit la 
atenuarea efectelor negative ale crizei 
economice și financiare și au devenit o 
parte însemnată a bugetului de investiții 
în anumite țări europene; recunoaște 
eforturile depuse de Comisia Europeană 
în ceea ce privește redirecționarea 
investițiilor din cadrul politicii de 
coeziune către domenii care au fost lovite 
cel mai greu de criză;

Or. en

Amendamentul 13
Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că Tratatul privind 
Uniunea Europeană include obiectivul 
privind promovarea solidarității și a 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
în rândul statelor membre (articolul 3 din 
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TUE).

Or. en

Amendamentul 14
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază faptul că obiectivele 
prevăzute în Strategia Europa 2020 ar 
trebui luate bine în considerare în cadrul 
politicii de coeziune; subliniază că 
investițiile din cadrul politicii de coeziune 
ar trebui destinate creșterii economice, 
promovării inovațiilor, IMM-urilor, 
economiei digitale și bioeconomiei cu 
emisii scăzute de carbon; subliniază că în 
special investițiile în aceste sectoare au 
potențialul nu numai de a garanta 
locurile de muncă existente, dar și de a 
stimula crearea de noi locuri de muncă și 
creșterea economică;

Or. en

Amendamentul 15
Aldo Patriciello

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că sectorul industrial 
reprezintă una dintre pietrele angulare ale 
coeziuni economice și sociale în Europa, 
dat fiind că aproape 80% din exporturile 
europene depind de sectorul industrial, 
acesta fiind și ținta a 80% din cheltuielile 
în cercetare și dezvoltare în Europa2;

2. subliniază rolul esențial pe care sectorul 
industrial îl joacă în economia europeană, 
reprezentând 80% din exporturi și 80% 
din cheltuielile în cercetare și inovare;
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__________________ __________________
2 Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor „Pentru o renaștere 
industrială europeană” 
(COM(2014)0014), p. 3.

Or. it

Amendamentul 16
Flavio Zanonato

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că sectorul industrial 
reprezintă una dintre pietrele angulare ale 
coeziuni economice și sociale în Europa, 
dat fiind că aproape 80% din exporturile 
europene depind de sectorul industrial, 
acesta fiind și ținta a 80% din cheltuielile 
în cercetare și dezvoltare în Europa2;

2. subliniază faptul că sectorul industrial și 
industria prelucrătoare în special,
reprezintă una dintre pietrele angulare ale 
coeziuni economice și sociale în Europa, 
dat fiind că aproape 80% din exporturile 
europene depind de sectorul industrial, 
acesta fiind și ținta a 80% din cheltuielile 
în cercetare și dezvoltare în Europa2;

__________________ __________________
2 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor 
„Pentru o renaștere industrială europeană” 
(COM(2014)0014), p. 3.

2 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor 
„Pentru o renaștere industrială europeană” 
(COM(2014)0014), p. 3.

Or. it

Amendamentul 17
Ernest Maragall
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că sectorul industrial 
reprezintă una dintre pietrele angulare ale 
coeziuni economice și sociale în Europa, 
dat fiind că aproape 80% din exporturile 
europene depind de sectorul industrial, 
acesta fiind și ținta a 80% din cheltuielile 
în cercetare și dezvoltare în Europa2;

2. subliniază faptul că sectorul industrial 
reprezintă una dintre pietrele angulare ale 
coeziuni economice și sociale în Europa, 
dat fiind că aproape 80% din exporturile 
europene depind de sectorul industrial, 
acesta fiind și ținta a 80% din cheltuielile 
în cercetare și dezvoltare în Europa2;
reamintește că, de la începutul crizei, au 
fost pierdute cel puțin 3,8 milioane de 
locuri de muncă în UE în sectorul 
manufacturării1a; cu toate acestea, 
subliniază că aproximativ 594 000 de noi 
locuri de muncă au fost create în perioada 
2007-2012 numai prin intermediul 
politicii regionale a UE1b;

__________________ __________________
2 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor 
„Pentru o renaștere industrială europeană” 
(COM(2014)0014), p. 3.

2 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor 
„Pentru o renaștere industrială europeană” 
(COM(2014)0014), p. 3.
1a Tabloul de bord al performanței 
industriale 2013, Document de lucru al 
serviciilor Comisiei, p. 6.
1b Creșterea competitivității regiunilor și 
orașelor europene, stimularea creșterii 
economice și crearea de locuri de muncă. 
p. 4 
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/regio
nal_policy_en.pdf

Or. en

Amendamentul 18
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că sectorul industrial 
reprezintă una dintre pietrele angulare ale 
coeziuni economice și sociale în Europa, 
dat fiind că aproape 80% din exporturile 
europene depind de sectorul industrial, 
acesta fiind și ținta a 80% din cheltuielile 
în cercetare și dezvoltare în Europa2;

2. subliniază faptul că sectorul industrial 
reprezintă una dintre pietrele angulare ale 
coeziuni economice și sociale în Europa, 
dat fiind că aproape 80% din exporturile 
europene depind de sectorul industrial, 
acesta fiind și ținta a 80% din cheltuielile 
în cercetare și dezvoltare în Europa2; cu 
toate acestea, observă că UE expune 
industriile noastre la o concurență 
extraordinară, respingând cu îndărătnicie 
orice protecționism economic și 
impunând constrângeri severe, al căror 
obiect concurența nu îl reprezintă;

__________________ __________________
2 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor 
„Pentru o renaștere industrială europeană” 
(COM(2014)0014), p. 3.

2 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor 
„Pentru o renaștere industrială europeană” 
(COM(2014)0014), p. 3.

Or. fr

Amendamentul 19
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. recomandă ca politica de coeziune să 
fie modernizată; recomandă ca reînnoirea 
industriei și a structurilor și sprijinirea 
noilor inovații să se afle în centrul 
politicii de coeziune cu scopul de a 
stimula ocuparea forței de muncă în 
întreaga Uniune Europeană;

Or. en
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Amendamentul 20
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că UE trebuie să promoveze 
o politică ecologică, punând accent pe 
sursele regenerabile de energie și pe 
aplicarea de sancțiuni severe în cazul 
poluării industriale;

Or. en

Amendamentul 21
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază importanța simplificării
gestionării și a procedurilor pentru 
programele din cadrul politicii de 
coeziune; subliniază că sarcina 
administrativă cauzată de diferitele 
proceduri de gestionare și monitorizare 
trebuie să fie rezonabilă în comparație cu 
valoarea fondurilor obținute de pe urma 
programelor din cadrul politicii de 
coeziune;

Or. en

Amendamentul 22
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

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

2b. subliniază că IMM-urile reprezintă 
99% din numărul total de întreprinderi și 
asigură 80% din locurile de muncă din 
UE;

Or. en

Amendamentul 23
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că măsurile de austeritate în 
vigoare în mai multe state membre au 
avut un impact negativ asupra structurilor 
industriale, ceea cea condus la reducerea 
bruscă a investițiilor și la un acces mai 
dificil la finanțare pentru producători;

eliminat

Or. en

Amendamentul 24
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că măsurile de austeritate în 
vigoare în mai multe state membre au 
avut un impact negativ asupra structurilor 
industriale, ceea cea condus la reducerea 
bruscă a investițiilor și la un acces mai 
dificil la finanțare pentru producători;

3. este preocupat de problema recurentă a 
plăților restante, ceea ce duce la plăți 
întârziate și la întârzieri în ceea ce 
privește punerea în aplicare a 
programelor și, prin urmare, așteaptă 
planul de plăți al Comisiei pentru a 
rezolva această problemă;

Or. en
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Amendamentul 25
Davor Ivo Stier

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că măsurile de austeritate în 
vigoare în mai multe state membre au 
avut un impact negativ asupra structurilor 
industriale, ceea cea condus la reducerea 
bruscă a investițiilor și la un acces mai 
dificil la finanțare pentru producători;

3. consideră că măsurile de austeritate au 
de obicei un impact negativ asupra 
economiei și a sectorului său industrial 
dacă aceste măsuri nu sunt însoțite de 
reforme structurale care vizează creșterea 
competitivității;

Or. en

Amendamentul 26
Nadine Morano

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că măsurile de austeritate în 
vigoare în mai multe state membre au avut 
un impact negativ asupra structurilor 
industriale, ceea cea condus la reducerea 
bruscă a investițiilor și la un acces mai 
dificil la finanțare pentru producători;

3. consideră că în mai multe state membre 
reformele aplicate în vederea recuperării 
necesare a finanțelor publice, care 
reprezintă baza unei creșteri garantate pe 
termen lung ce creează numeroase locuri 
de muncă, pot avea un impact pe termen 
scurt asupra structurilor industriale, ceea 
ce a condus la amânarea sau la reducerea 
bruscă a investițiilor și la un acces mai 
dificil la finanțare pentru producători;

Or. fr

Amendamentul 27
Herbert Reul
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că măsurile de austeritate în 
vigoare în mai multe state membre au 
avut un impact negativ asupra structurilor
industriale, ceea cea condus la reducerea 
bruscă a investițiilor și la un acces mai 
dificil la finanțare pentru producători;

3. consideră că sunt necesare noi măsuri 
și investiții pentru a consolida structurile 
industriale din statele membre și pentru a 
facilita accesul la finanțare pentru 
producători;

Or. de

Amendamentul 28
Barbara Kappel

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că măsurile de austeritate în 
vigoare în mai multe state membre au avut 
un impact negativ asupra structurilor
industriale, ceea cea condus la reducerea 
bruscă a investițiilor și la un acces mai 
dificil la finanțare pentru producători;

3. consideră că sunt necesare măsuri de 
austeritate în mai multe state membre
astfel încât bugetul care a fost echilibrat 
să poată consolida structurile industriale
și garantează că, pe baza unei situații 
financiare solide sunt realizate din nou 
investiții, iar accesul la finanțare pentru 
producători este facilitat;

Or. de

Amendamentul 29
Renato Soru

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că măsurile de austeritate în 
vigoare în mai multe state membre au avut 
un impact negativ asupra structurilor 

3. consideră că măsurile de austeritate în 
vigoare în mai multe state membre au avut 
un impact negativ asupra structurilor 
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industriale, ceea cea condus la reducerea 
bruscă a investițiilor și la un acces mai 
dificil la finanțare pentru producători;

industriale, ceea ce a condus la reducerea 
bruscă a investițiilor și la un acces mai 
dificil la finanțare pentru producători; 
consideră că impactul negativ se află la 
baza recesiunii în creștere care a avut loc 
în multe state membre;

Or. it

Amendamentul 30
Ernest Maragall
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că măsurile de austeritate în 
vigoare în mai multe state membre au avut 
un impact negativ asupra structurilor 
industriale, ceea cea condus la reducerea 
bruscă a investițiilor și la un acces mai 
dificil la finanțare pentru producători;

3. consideră că măsurile de austeritate în 
vigoare în mai multe state membre au avut 
un impact negativ asupra structurilor 
industriale, ceea ce a condus la reducerea 
bruscă a investițiilor și la un acces mai 
dificil la finanțare pentru producători; 
subliniază necesitatea unei abordări 
„mezoeconomice” (axată pe regiuni) cu 
scopul de a realiza o redresare 
economică;

Or. en

Amendamentul 31
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că măsurile de austeritate în 
vigoare în mai multe state membre au avut 
un impact negativ asupra structurilor 
industriale, ceea cea condus la reducerea 
bruscă a investițiilor și la un acces mai 

3. consideră că măsurile de austeritate în 
vigoare în mai multe state membre, care 
reprezintă urmarea politicilor eronate ale 
troicii au avut un impact negativ asupra 
structurilor industriale, ceea ce a condus la 
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dificil la finanțare pentru producători; reducerea bruscă a investițiilor și la un 
acces mai dificil la finanțare pentru 
producători;

Or. fr

Amendamentul 32
José Blanco López

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că măsurile de austeritate în 
vigoare în mai multe state membre au avut 
un impact negativ asupra structurilor 
industriale, ceea cea condus la reducerea 
bruscă a investițiilor și la un acces mai 
dificil la finanțare pentru producători;

3. consideră că măsurile de austeritate în 
vigoare în mai multe state membre au avut 
un impact negativ asupra structurilor 
industriale, ceea ce a condus la reducerea 
bruscă a investițiilor, la un acces mai dificil 
la finanțare pentru producători și la o 
creștere a șomajului;

Or. es

Amendamentul 33
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că măsurile de austeritate în 
vigoare în mai multe state membre au avut 
un impact negativ asupra structurilor 
industriale, ceea cea condus la reducerea 
bruscă a investițiilor și la un acces mai 
dificil la finanțare pentru producători;

3. consideră că în mai multe state membre 
criza a avut un impact negativ asupra 
structurilor industriale, ceea ce a condus la 
reducerea bruscă a investițiilor și la un 
acces mai dificil la finanțare pentru 
producători;

Or. fr
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Amendamentul 34
Aldo Patriciello

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că măsurile de austeritate în 
vigoare în mai multe state membre au avut 
un impact negativ asupra structurilor 
industriale, ceea ce a condus la reducerea 
bruscă a investițiilor și la un acces mai 
dificil la finanțare pentru producători;

3. consideră că măsurile de austeritate în 
vigoare în mai multe state membre au avut 
un impact negativ asupra structurilor 
industriale, ceea ce a condus la reducerea 
bruscă a investițiilor și la un acces mai 
dificil la finanțare pentru producătorii din 
sector;

Or. it

Amendamentul 35
Barbara Kappel

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că fragmentarea pieței 
financiare, aversiunea față de risc a 
întreprinderilor europene și o abordare 
precaută față de inovare acționează ca o 
frână în calea creării de locuri de muncă 
și a creșterii economice;

Or. de

Amendamentul 36
Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că toate noile proiecte și eliminat
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investițiile promovate din fonduri UE ar 
trebui să prevadă o clauză de angajare și 
obligația de a crea noi locuri de muncă de 
calitate;

Or. en

Amendamentul 37
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că toate noile proiecte și 
investițiile promovate din fonduri UE ar 
trebui să prevadă o clauză de angajare și 
obligația de a crea noi locuri de muncă de 
calitate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 38
Constanze Krehl, Theresa Griffin

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că toate noile proiecte și 
investițiile promovate din fonduri UE ar 
trebui să prevadă o clauză de angajare și 
obligația de a crea noi locuri de muncă de 
calitate;

4. subliniază că generarea de locuri de 
muncă noi și decente prin intermediul 
politicii de coeziune este unul dintre cele 
mai importante obiective; prin urmare, 
subliniază că statele membre își axează 
politicile lor pe crearea de locuri de 
muncă decente, aplicând în același timp 
programele lor operaționale pentru 
actuala perioada de finanțare, cu scopul 
de a lua măsuri împotriva ratelor ridicate 
ale șomajului din rândul tinerilor și de a 
permite regiunilor să dezvolte economii 
sănătoase și durabile;
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Or. en

Amendamentul 39
Ernest Maragall
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că toate noile proiecte și 
investițiile promovate din fonduri UE ar 
trebui să prevadă o clauză de angajare și 
obligația de a crea noi locuri de muncă de 
calitate;

4. consideră că toate noile proiecte și 
investițiile promovate din fonduri UE ar 
trebui să prevadă o clauză de angajare și 
obligația de a crea noi locuri de muncă de 
calitate; reamintește că toate investițiile și 
proiectele ar trebui să consolideze 
protecția mediului, în special să 
promoveze sursele regenerabile de 
energie, precum și măsurile privind 
eficiența energetică; și reamintește că se 
estimează că piața mondială pentru 
produsele și serviciile ecologice aproape 
se va dubla până în 2020, ridicându-se la 
aproximativ 2 trilioane de euro pe an1a

__________________
1a Raport privind „The number of Jobs 
dependent on the Environment and 
Resource Efficiency improvements” 
(Numărul de locuri de muncă dependente 
de îmbunătățirile aduse mediului și 
eficienței energetice), p. 9 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/jo
bs/pdf/jobs.pdf

Or. en

Amendamentul 40
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 4



AM\1046267RO.doc 23/47 PE546.684v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că toate noile proiecte și 
investițiile promovate din fonduri UE ar 
trebui să prevadă o clauză de angajare și 
obligația de a crea noi locuri de muncă de 
calitate;

4. consideră că toate noile proiecte și 
investițiile din cadrul politicii de coeziune 
sunt orientate spre rezultate și impacturi 
maxime și respectă noul cadru de 
performanță cu scopul de a impulsiona o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii;

Or. en

Amendamentul 41
Barbara Kappel

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că toate noile proiecte și 
investițiile promovate din fonduri UE ar 
trebui să prevadă o clauză de angajare și 
obligația de a crea noi locuri de muncă de 
calitate;

4. consideră că toate noile proiecte și 
investițiile promovate din fonduri UE ar 
trebui să aibă drept unul dintre obiectivele 
lor crearea de noi locuri de muncă, dar 
respinge utilizarea unei clauze obligatorii
de angajare din motive juridice și 
economice1a;

__________________
1a O clauză de angajare ar duce direct la o 
excludere și la o abatere a investițiilor de 
la proiectele pe termen lung către o 
speculație pe termen scurt. 

Or. de

Amendamentul 42
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că toate noile proiecte și 
investițiile promovate din fonduri UE ar 
trebui să prevadă o clauză de angajare și 
obligația de a crea noi locuri de muncă de 
calitate;

4. salută faptul că noile proiecte și 
investițiile promovate din fonduri UE 
pentru perioada 2014-2020 vor face 
posibilă crearea de noi locuri de muncă de
înaltă calitate;

Or. fr

Amendamentul 43
Nadine Morano

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că toate noile proiecte și 
investițiile promovate din fonduri UE ar 
trebui să prevadă o clauză de angajare și 
obligația de a crea noi locuri de muncă de 
calitate;

4. consideră că toate noile proiecte și 
investițiile promovate din fonduri UE ar 
trebui să fie însoțite de clauze care să 
promoveze ocuparea forței de muncă la 
nivel local;

Or. fr

Amendamentul 44
Davor Ivo Stier

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că toate noile proiecte și 
investițiile promovate din fonduri UE ar 
trebui să prevadă o clauză de angajare și 
obligația de a crea noi locuri de muncă de 
calitate;

4. consideră că proiectele și investițiile 
promovate din fonduri UE ar trebui să
vizeze crearea de noi locuri de muncă;

Or. en
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Amendamentul 45
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că toate noile proiecte și 
investițiile promovate din fonduri UE ar
trebui să prevadă o clauză de angajare și 
obligația de a crea noi locuri de muncă de 
calitate;

4. consideră că toate noile proiecte și 
investițiile promovate din fonduri UE ar 
trebui să prevadă o clauză locală de 
angajare și obligația de a crea noi locuri de 
muncă de calitate, la care angajații ar 
trebui să fie recrutați la nivel local;

Or. fr

Amendamentul 46
Herbert Reul

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că toate noile proiecte și 
investițiile promovate din fonduri UE ar 
trebui să prevadă o clauză de angajare și 
obligația de a crea noi locuri de muncă de 
calitate;

4. consideră că noile proiecte și investițiile 
promovate din fonduri UE ar trebui, 
oricând este posibil, să fie adaptate, în 
principiu, la crearea de noi locuri de 
muncă de calitate;

Or. de

Amendamentul 47
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că toate noile proiecte și 
investițiile promovate din fonduri UE ar 
trebui să prevadă o clauză de angajare și 

4. consideră că toate noile proiecte și 
investițiile promovate din fonduri UE ar 
trebui să prevadă o clauză de angajare și 
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obligația de a crea noi locuri de muncă de 
calitate;

obligația de a crea noi locuri de muncă de 
calitate; în acest scop, consideră că ar 
trebui ca investițiile, ca o prioritate, să fie 
canalizate către proiecte profitabile și 
productive;

Or. fr

Amendamentul 48
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că este esențial să se 
asigure un sprijin mai mare, în special 
pentru microîntreprinderi, întreprinderi 
mici și mijlocii (MIMM) și cooperative de 
lucrători, pentru a încuraja 
productivitatea acestora într-un cadru de 
afaceri stabil, pentru a reduce la 
minimum efectul pozițiilor dominante de 
pe piață ocupate de societățile și 
conglomeratele mari și pentru a contribui 
la înființarea și dezvoltarea MIMM-urilor 
și a cooperativelor de lucrători;

Or. en

Amendamentul 49
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța concentrării 
investițiilor UE asupra unor priorități 
tematice, cum ar fi cercetarea și inovarea, 
agenda digitală, sprijinirea 
întreprinderilor mici și mijlocii și a 
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economiei cu emisii scăzute de carbon 
pentru maximizarea impactului pe care 
investițiile îl au asupra creșterii 
economice și creării de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 50
Antonio Tajani, Henna Virkkunen

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută propunerea privind uniunea 
piețelor de capital și consideră că aceasta 
reprezintă un instrument important 
pentru completarea Planului de investiții 
pentru Europa și pentru îmbunătățirea 
accesului IMM-urilor la credite prin 
crearea și elaborarea de surse alternative 
de finanțare pentru împrumuturile 
bancare, inclusiv prin îmbunătățirea 
ofertelor publice inițiale;

Or. en

Amendamentul 51
Barbara Kappel

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că structurile interne 
ineficiente ale costurilor perpetuate de 
nerealizarea reformelor structurale 
descurajează investitorii privați;

Or. de



PE546.684v01-00 28/47 AM\1046267RO.doc

RO

Amendamentul 52
Antonio Tajani, Henna Virkkunen

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită aplicarea și utilizarea rapidă a 
uniunii piețelor de capital pentru a 
sprijini activitatea inițiată de industrie în 
ceea ce privește dezvoltarea piețelor 
europene de plasamente private și pentru 
a sprijini absorbția de fonduri de investiții 
pe termen lung; o uniune de succes a 
piețelor de capital va reduce fragmentarea 
de pe piețele financiare ale UE, 
contribuind astfel la reducerea costului 
finanțării;

Or. en

Amendamentul 53
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază că investițiile ar trebui să se 
axeze pe domenii care sunt capabile să 
producă efecte multiplicatoare asupra 
locurilor de muncă și a creșterii, cum ar fi 
investițiile în inovare sau educație;

Or. en

Amendamentul 54
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4c. subliniază importanța finanțării 
regionale pentru întreprinderile mici și 
mijlocii, care acționează ca un motor 
regional pentru crearea de locuri de 
muncă, pentru creșterea inteligentă și 
pentru economiile digitale și cu emisii 
reduse de carbon;

Or. en

Amendamentul 55
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. subliniază importanța finanțării 
politicii de coeziune pentru tranziția către 
o economie cu emisii scăzute de carbon, 
precum și a atingerii obiectivelor pentru 
2020 și 2030 privind reducerea emisiilor 
de CO2, eficiența energetică și sursele 
regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 56
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 4 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4e. subliniază că raportarea cu privire la 
proiectele finanțate din fondurile UE se 
axează de obicei pe respectarea normelor 
și a regulamentelor și nu pe efectele care 
sunt obținute, ducând la o lipsă de 
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cunoștințe cu privire la eficacitatea 
subvențiilor UE; în acest sens, subliniază 
importanța colectării sistematice de 
informații cu privire la impactul 
fondurilor UE cu scopul de a spori 
efectele cheltuielilor UE;

Or. en

Amendamentul 57
Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită efectuarea de investiții sociale și 
publice, fără de care va fi imposibilă 
atingerea obiectivului de ridicare a 
contribuției sectorului industrial la PIB 
până la 20% până în 2020; reamintește că 
toate investițiile și proiectele ar trebui să 
îmbunătățească protecția mediului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 58
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită efectuarea de investiții sociale și 
publice, fără de care va fi imposibilă 
atingerea obiectivului de ridicare a 
contribuției sectorului industrial la PIB 
până la 20% până în 2020; reamintește că 
toate investițiile și proiectele ar trebui să 
îmbunătățească protecția mediului;

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 59
Ernest Maragall
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită efectuarea de investiții sociale și 
publice, fără de care va fi imposibilă 
atingerea obiectivului de ridicare a 
contribuției sectorului industrial la PIB 
până la 20% până în 2020; reamintește că 
toate investițiile și proiectele ar trebui să 
îmbunătățească protecția mediului;

5. recunoașterea rolului esențial al 
cercetării și dezvoltării în realizarea 
obiectivelor politicii de coeziune sprijină 
cu putere abordarea privind „inovarea 
relativă” față de cercetare și inovare, care 
prioritizează reducerea deficitului de 
inovare din Uniune; solicită o nouă 
clarificare a conceptului de specializare 
inteligentă, care are potențialul de a 
consolida competitivitatea regiunilor UE;

Or. en

Amendamentul 60
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită efectuarea de investiții sociale și 
publice, fără de care va fi imposibilă 
atingerea obiectivului de ridicare a 
contribuției sectorului industrial la PIB 
până la 20% până în 2020; reamintește că 
toate investițiile și proiectele ar trebui să 
îmbunătățească protecția mediului;

5. subliniază importanța unei utilizări 
eficiente a fondurilor de coeziune, cu 
scopul de a maximiza impactul său în 
ceea ce privește atingerea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020, în special cu 
scopul de a sprijini IMM-urile, cercetarea 
și inovarea și atenuările schimbărilor 
climatice; reamintește că politica de 
coeziune ar trebui să fie utilizată ca un 
instrument de investiții și ar trebui să fie 
însoțită de o politică națională și 
regională a reformelor;

Or. en
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Amendamentul 61
Barbara Kappel

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită efectuarea de investiții sociale și 
publice, fără de care va fi imposibilă 
atingerea obiectivului de ridicare a 
contribuției sectorului industrial la PIB 
până la 20% până în 2020; reamintește că 
toate investițiile și proiectele ar trebui să 
îmbunătățească protecția mediului;

5. solicită un mediu stabil pentru 
investitorii privați în domeniul 
infrastructurii strategice și de transport, 
al inovării, al cercetării și al dezvoltării, 
fără de care va fi imposibilă atingerea 
obiectivului de ridicare a contribuției 
sectorului industrial la PIB până la 20% 
până în 2020; solicită atingerea unui 
echilibru corespunzător între obiectivele 
reindustrializării și al protecției mediului
și al climei;

Or. de

Amendamentul 62
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită efectuarea de investiții sociale și 
publice, fără de care va fi imposibilă 
atingerea obiectivului de ridicare a 
contribuției sectorului industrial la PIB 
până la 20% până în 2020; reamintește că 
toate investițiile și proiectele ar trebui să 
îmbunătățească protecția mediului;

5. solicită efectuarea de investiții sociale și 
publice, fără de care va fi imposibilă 
atingerea obiectivului de ridicare a 
contribuției sectorului industrial la PIB 
până la 20% până în 2020; reamintește că 
toate investițiile și proiectele ar trebui să 
îmbunătățească protecția mediului; salută 
crearea noului Fond european pentru 
investiții strategice; solicită Comisiei să 
coordoneze cheltuielile FEIS cu alocările 
existente din cadrul bugetului politicii de 
coeziune cu scopul de a maximiza 
eventualul efect de pârghie;
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Or. en

Amendamentul 63
Renato Soru

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită efectuarea de investiții sociale și 
publice, fără de care va fi imposibilă 
atingerea obiectivului de ridicare a 
contribuției sectorului industrial la PIB 
până la 20% până în 2020; reamintește că 
toate investițiile și proiectele ar trebui să 
îmbunătățească protecția mediului;

5. solicită efectuarea de investiții sociale și 
publice, fără de care va fi imposibilă 
atingerea obiectivului de ridicare a 
contribuției sectorului industrial la PIB 
până la 20% până în 2020; reamintește că 
toate investițiile și proiectele ar trebui să 
îmbunătățească protecția mediului; în plus, 
consideră că eforturile privind investițiile 
ar trebui să se axeze pe sectoarele 
inovatoare care sunt de importanță 
majoră pentru crearea condițiilor pentru 
o creștere verde durabilă;

Or. it

Amendamentul 64
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită efectuarea de investiții sociale și 
publice, fără de care va fi imposibilă 
atingerea obiectivului de ridicare a 
contribuției sectorului industrial la PIB 
până la 20% până în 2020; reamintește că 
toate investițiile și proiectele ar trebui să 
îmbunătățească protecția mediului;

5. solicită efectuarea de investiții în 
sectoare de ultimă generație ale industriei 
și în modernizarea și digitalizarea 
industriilor tradiționale, fără de care va fi 
imposibilă atingerea obiectivului de 
ridicare a contribuției sectorului industrial 
la PIB până la 20% până în 2020; 
reamintește că investițiile și proiectele ar 
trebui, de asemenea, să contribuie la 
protecția mediului și la o reluare a 
creșterii economice durabile;
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Or. fr

Amendamentul 65
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită efectuarea de investiții sociale și 
publice, fără de care va fi imposibilă 
atingerea obiectivului de ridicare a 
contribuției sectorului industrial la PIB 
până la 20% până în 2020; reamintește că 
toate investițiile și proiectele ar trebui să 
îmbunătățească protecția mediului;

5. solicită un mediu de reglementare mai 
bun și mai stabil atât la nivel național, cât 
și la nivelul UE cu scopul de a face UE 
mai atractivă, în special pentru investițiile 
private, fără de care va fi imposibilă 
atingerea obiectivului de ridicare a 
contribuției sectorului industrial la PIB 
până la 20% până în 2020;

Or. en

Amendamentul 66
Nadine Morano

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită efectuarea de investiții sociale și 
publice, fără de care va fi imposibilă 
atingerea obiectivului de ridicare a 
contribuției sectorului industrial la PIB 
până la 20% până în 2020; reamintește că 
toate investițiile și proiectele ar trebui să 
îmbunătățească protecția mediului;

5. solicită efectuarea de investiții sociale și 
publice, fără de care va fi imposibilă 
atingerea obiectivului de ridicare a 
contribuției sectorului industrial la PIB 
până la 20% până în 2020; reamintește că 
toate investițiile și proiectele ar trebui să 
îmbunătățească protecția mediului; de 
asemenea, reamintește că nu ar fi posibil 
ca toate aceste investiții și proiecte să fie 
finanțate doar pe baza creditelor sau să li 
se permită acestora să compromită 
programele de reducere a datoriei publice 
și a deficitelor;

Or. fr
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Amendamentul 67
Ivan Jakovčić

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită efectuarea de investiții sociale și 
publice, fără de care va fi imposibilă 
atingerea obiectivului de ridicare a 
contribuției sectorului industrial la PIB 
până la 20% până în 2020; reamintește că 
toate investițiile și proiectele ar trebui să 
îmbunătățească protecția mediului;

5. solicită efectuarea de investiții sociale și 
publice mai coordonate de către statele 
membre și autoritățile locale și regionale, 
fără de care va fi imposibilă atingerea 
obiectivului de ridicare a contribuției 
sectorului industrial la PIB până la 20%
până în 2020; reamintește că toate 
investițiile și proiectele ar trebui să 
îmbunătățească protecția mediului;

Or. en

Amendamentul 68
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită efectuarea de investiții sociale și 
publice, fără de care va fi imposibilă 
atingerea obiectivului de ridicare a 
contribuției sectorului industrial la PIB 
până la 20% până în 2020; reamintește că 
toate investițiile și proiectele ar trebui să 
îmbunătățească protecția mediului;

5. solicită efectuarea de investiții sociale și 
publice de către state, fără de care va fi 
imposibilă atingerea obiectivului de 
ridicare a contribuției sectorului industrial 
la PIB până la 20% până în 2020; 
reamintește că toate investițiile și 
proiectele ar trebui să îmbunătățească
protecția mediului;

Or. fr

Amendamentul 69
Herbert Reul
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită efectuarea de investiții sociale și
publice, fără de care va fi imposibilă 
atingerea obiectivului de ridicare a 
contribuției sectorului industrial la PIB 
până la 20% până în 2020; reamintește că 
toate investițiile și proiectele ar trebui să 
îmbunătățească protecția mediului;

5. solicită efectuarea de investiții publice și
private, fără de care va fi imposibilă 
atingerea obiectivului de ridicare a 
contribuției sectorului industrial la PIB 
până la 20% până în 2020; reamintește că 
toate investițiile și proiectele ar trebui să 
îmbunătățească competitivitatea;

Or. de

Amendamentul 70
Csaba Molnár

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită efectuarea de investiții sociale și 
publice, fără de care va fi imposibilă 
atingerea obiectivului de ridicare a 
contribuției sectorului industrial la PIB 
până la 20% până în 2020; reamintește că 
toate investițiile și proiectele ar trebui să 
îmbunătățească protecția mediului;

5. solicită efectuarea de investiții sociale și 
publice, fără de care va fi imposibilă 
atingerea obiectivului de ridicare a 
contribuției sectorului industrial la PIB 
până la 20% până în 2020; reamintește că 
toate investițiile și proiectele ar trebui să 
contribuie la realizarea obiectivelor 
privind protecția mediului;

Or. hu

Amendamentul 71
Aldo Patriciello

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită efectuarea de investiții sociale și 
publice, fără de care va fi imposibilă 

5. solicită efectuarea de investiții sociale și 
publice, fără de care va fi aproape 
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atingerea obiectivului de ridicare a 
contribuției sectorului industrial la PIB 
până la 20% până în 2020; reamintește că 
toate investițiile și proiectele ar trebui să 
îmbunătățească protecția mediului;

imposibilă atingerea obiectivului de 
ridicare a contribuției sectorului industrial 
la PIB până la 20% până în 2020; 
reamintește că investițiile și proiectele ar 
trebui să îmbunătățească protecția 
mediului;

Or. it

Amendamentul 72
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită efectuarea de investiții sociale și 
publice, fără de care va fi imposibilă 
atingerea obiectivului de ridicare a 
contribuției sectorului industrial la PIB 
până la 20% până în 2020; reamintește că 
toate investițiile și proiectele ar trebui să 
îmbunătățească protecția mediului;

5. solicită efectuarea de investiții sociale și 
publice, în special în domeniul cercetării 
și dezvoltării, fără de care va fi imposibilă 
atingerea obiectivului de ridicare a 
contribuției sectorului industrial la PIB 
până la 20% până în 2020; reamintește că 
toate investițiile și proiectele ar trebui să 
îmbunătățească protecția mediului și să 
promoveze dezvoltarea durabilă;

Or. fr

Amendamentul 73
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. critică faptul că, atunci când se alocă 
resurse din fondurile UE, se pune 
accentul pe cheltuieli în sine și pe 
respectarea normelor administrative și nu 
pe obținerea unor rezultate tangibile, 
rezultatul fiind faptul că impactul 
fondurilor UE nu poate fi evaluat în mod 
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corespunzător, iar măsurile care ar fi cele 
mai eficiente în ceea ce privește 
favorizarea dezvoltării economice a 
regiunilor din UE nu pot fi identificate;

Or. lt

Amendamentul 74
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită o strategie industrială incluzivă 
care să rezolve problema șomajului și să 
asigure creșterea economică, mai multe 
locuri de muncă cu drepturi mai bune 
pentru lucrători și acces la structurile de 
sănătate publică și educație, ca mijloc 
pentru atingerea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale necesare în UE; 
consideră că obiectivul final ar trebui să 
fie dezvoltarea durabilă și o mai mare 
calitate a vieții, însoțită de prosperitate și 
locuri de muncă decente pentru toți.

eliminat

(Nu poate face parte din mandatul UE de a 
urmări o astfel de strategie, în special dacă 
UE se opune în continuare în mod 
dogmatic măsurilor protecționiste care se 
impun.)

Or. fr

Amendamentul 75
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită o strategie industrială incluzivă 6. solicită o strategie industrială incluzivă 



AM\1046267RO.doc 39/47 PE546.684v01-00

RO

care să rezolve problema șomajului și să 
asigure creșterea economică, mai multe 
locuri de muncă cu drepturi mai bune 
pentru lucrători și acces la structurile de 
sănătate publică și educație, ca mijloc 
pentru atingerea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale necesare în UE; 
consideră că obiectivul final ar trebui să 
fie dezvoltarea durabilă și o mai mare 
calitate a vieții, însoțită de prosperitate și 
locuri de muncă decente pentru toți.

al cărei obiectiv final să fie rezolvarea 
problemei șomajului și asigurarea 
competitivității, a creșterii economice și a 
mai multor locuri de muncă.

Or. en

Amendamentul 76
Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită o strategie industrială incluzivă
care să rezolve problema șomajului și să 
asigure creșterea economică, mai multe 
locuri de muncă cu drepturi mai bune 
pentru lucrători și acces la structurile de 
sănătate publică și educație, ca mijloc 
pentru atingerea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale necesare în UE; 
consideră că obiectivul final ar trebui să 
fie dezvoltarea durabilă și o mai mare 
calitate a vieții, însoțită de prosperitate și 
locuri de muncă decente pentru toți.

6. solicită o strategie industrială care să 
rezolve problema șomajului și să asigure 
creșterea economică și mai multe locuri de 
muncă, ca mijloc pentru atingerea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
necesare în UE.

Or. en

Amendamentul 77
Barbara Kappel

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită o strategie industrială incluzivă 
care să rezolve problema șomajului și să 
asigure creșterea economică, mai multe 
locuri de muncă cu drepturi mai bune 
pentru lucrători și acces la structurile de 
sănătate publică și educație, ca mijloc 
pentru atingerea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale necesare în UE; 
consideră că obiectivul final ar trebui să fie 
dezvoltarea durabilă și o mai mare calitate 
a vieții, însoțită de prosperitate și locuri de 
muncă decente pentru toți.

6. solicită o strategie incluzivă pentru 
reindustrializarea Europei care, fără să 
utilizeze măsuri de stimulare fiscală și 
fără să creeze vreun risc de excludere să 
rezolve problema șomajului și să asigure 
creșterea economică, mai multe locuri de 
muncă cu drepturi mai bune pentru 
lucrători și acces la structurile de sănătate 
publică și educație, ca mijloc pentru 
atingerea coeziunii economice, sociale și 
teritoriale necesare în UE; consideră că 
obiectivul final ar trebui să fie dezvoltarea 
durabilă și o mai mare calitate a vieții, 
însoțită de prosperitate și locuri de muncă 
decente pentru toți.

Or. de

Amendamentul 78
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită o strategie industrială incluzivă 
care să rezolve problema șomajului și să 
asigure creșterea economică, mai multe 
locuri de muncă cu drepturi mai bune 
pentru lucrători și acces la structurile de 
sănătate publică și educație, ca mijloc 
pentru atingerea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale necesare în UE; 
consideră că obiectivul final ar trebui să fie 
dezvoltarea durabilă și o mai mare calitate 
a vieții, însoțită de prosperitate și locuri de 
muncă decente pentru toți.

6. solicită o strategie industrială incluzivă 
care să rezolve problema șomajului și să 
asigure creșterea economică, mai multe 
locuri de muncă cu drepturi mai bune 
pentru lucrători și acces la structurile de 
sănătate publică și educație, ca mijloc 
pentru atingerea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale necesare în UE, a 
protecției drepturilor fundamentale ale 
persoanelor și pentru păstrarea unui 
echilibru între obiectivele economice și 
sociale; consideră că obiectivul final ar 
trebui să fie dezvoltarea durabilă și o mai 
mare calitate a vieții, însoțită de 
prosperitate, locuri de muncă decente și o 
remunerație decentă pentru toți.
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Or. lt

Amendamentul 79
José Blanco López

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită o strategie industrială incluzivă 
care să rezolve problema șomajului și să 
asigure creșterea economică, mai multe 
locuri de muncă cu drepturi mai bune 
pentru lucrători și acces la structurile de 
sănătate publică și educație, ca mijloc 
pentru atingerea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale necesare în UE; 
consideră că obiectivul final ar trebui să fie 
dezvoltarea durabilă și o mai mare calitate 
a vieții, însoțită de prosperitate și locuri de 
muncă decente pentru toți.

6. solicită o strategie industrială incluzivă 
care să rezolve problema șomajului și să 
asigure creșterea economică, mai multe 
locuri de muncă cu drepturi mai bune 
pentru lucrători și acces la structurile de 
sănătate publică și educație, ca mijloc 
pentru atingerea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale necesare în UE, 
acordând o atenție specială zonelor 
afectate de depopulare și îmbătrânire; 
consideră că obiectivul final ar trebui să fie 
dezvoltarea durabilă și o mai mare calitate 
a vieții, însoțită de prosperitate și locuri de 
muncă decente pentru toți.

Or. es

Amendamentul 80
Nadine Morano

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită o strategie industrială incluzivă 
care să rezolve problema șomajului și să 
asigure creșterea economică, mai multe 
locuri de muncă cu drepturi mai bune 
pentru lucrători și acces la structurile de 
sănătate publică și educație, ca mijloc 
pentru atingerea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale necesare în UE; 
consideră că obiectivul final ar trebui să fie 
dezvoltarea durabilă și o mai mare calitate 
a vieții, însoțită de prosperitate și locuri de 
muncă decente pentru toți.

6. solicită o strategie industrială incluzivă 
care să rezolve problema șomajului și să 
asigure creșterea economică, mai multe 
locuri de muncă cu un dialog social mai 
bun și acces la structurile de sănătate 
publică și educație, ca mijloc pentru 
atingerea coeziunii economice, sociale și 
teritoriale necesare în UE; consideră că 
obiectivul final ar trebui să fie dezvoltarea 
durabilă și o mai mare calitate a vieții, 
însoțită de prosperitate și dezvoltare 
personală pentru toți atât prin muncă, cât 
și prin viață privată.
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Or. fr

Amendamentul 81
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită o strategie industrială incluzivă 
care să rezolve problema șomajului și să 
asigure creșterea economică, mai multe 
locuri de muncă cu drepturi mai bune 
pentru lucrători și acces la structurile de 
sănătate publică și educație, ca mijloc 
pentru atingerea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale necesare în UE; 
consideră că obiectivul final ar trebui să fie 
dezvoltarea durabilă și o mai mare calitate 
a vieții, însoțită de prosperitate și locuri de 
muncă decente pentru toți.

6. solicită o strategie industrială incluzivă 
care să rezolve problema șomajului și să 
asigure creșterea economică, mai multe 
locuri de muncă cu drepturi mai bune 
pentru lucrători și condiții de muncă mai 
bune și care să promoveze măsuri pentru 
asigurarea siguranței și a accesului la 
structurile de sănătate publică și educație, 
ca mijloc pentru atingerea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale necesare în 
UE; consideră că obiectivul final ar trebui 
să fie dezvoltarea durabilă și o mai mare 
calitate a vieții, însoțită de prosperitate și
locuri de muncă decente pentru toți.

Or. en

Amendamentul 82
Aldo Patriciello

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită o strategie industrială incluzivă 
care să rezolve problema șomajului și să 
asigure creșterea economică, mai multe
locuri de muncă cu drepturi mai bune 
pentru lucrători și acces la structurile de 
sănătate publică și educație, ca mijloc 
pentru atingerea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale necesare în UE; 
consideră că obiectivul final ar trebui să fie 

6. solicită o strategie industrială incluzivă 
care să rezolve problema șomajului și să 
asigure creșterea economică și locuri de 
muncă și care să protejeze drepturile 
lucrătorilor și va garanta accesul la 
structurile de sănătate publică și educație, 
cu scopul de a urmări și de a atinge o mai 
mare coeziune economică, socială și 
teritorială; consideră că obiectivul final ar 
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dezvoltarea durabilă și o mai mare calitate 
a vieții, însoțită de prosperitate și locuri de 
muncă decente pentru toți.

trebui să fie dezvoltarea durabilă și o mai 
mare calitate a vieții, însoțită de 
prosperitate și locuri de muncă decente 
pentru toți.

Or. it

Amendamentul 83
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită o strategie industrială incluzivă
care să rezolve problema șomajului și să 
asigure creșterea economică, mai multe 
locuri de muncă cu drepturi mai bune 
pentru lucrători și acces la structurile de 
sănătate publică și educație, ca mijloc 
pentru atingerea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale necesare în UE; 
consideră că obiectivul final ar trebui să fie 
dezvoltarea durabilă și o mai mare calitate 
a vieții, însoțită de prosperitate și locuri de 
muncă decente pentru toți.

6. solicită o strategie industrială, bazată pe 
state, care să rezolve problema șomajului și 
să asigure creșterea economică, mai multe 
locuri de muncă cu drepturi mai bune 
pentru lucrători și acces la structurile de 
sănătate publică și educație, ca mijloc 
pentru atingerea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale necesare; consideră că 
obiectivul final ar trebui să fie dezvoltarea 
durabilă și o mai mare calitate a vieții, 
însoțită de prosperitate și locuri de muncă 
decente pentru toți.

Or. fr

Amendamentul 84
Davor Ivo Stier

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită o strategie industrială incluzivă 
care să rezolve problema șomajului și să 
asigure creșterea economică, mai multe 
locuri de muncă cu drepturi mai bune 
pentru lucrători și acces la structurile de 
sănătate publică și educație, ca mijloc 
pentru atingerea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale necesare în UE; 

6. solicită o strategie industrială incluzivă 
care să rezolve problema șomajului și să 
asigure creșterea economică, mai multe 
locuri de muncă cu drepturi mai bune 
pentru lucrători și acces la structurile de 
sănătate publică și educație, ca mijloc 
pentru atingerea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale necesare în UE; 
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consideră că obiectivul final ar trebui să fie 
dezvoltarea durabilă și o mai mare calitate 
a vieții, însoțită de prosperitate și locuri de 
muncă decente pentru toți.

consideră că obiectivul final ar trebui să fie 
dezvoltarea durabilă, o mai mare calitate a 
vieții, asigurarea demnității tuturor 
persoanelor, însoțită de prosperitate și 
locuri de muncă decente pentru toți.

Or. en

Amendamentul 85
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită o strategie industrială incluzivă 
care să rezolve problema șomajului și să 
asigure creșterea economică, mai multe 
locuri de muncă cu drepturi mai bune 
pentru lucrători și acces la structurile de 
sănătate publică și educație, ca mijloc 
pentru atingerea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale necesare în UE; 
consideră că obiectivul final ar trebui să fie 
dezvoltarea durabilă și o mai mare calitate 
a vieții, însoțită de prosperitate și locuri de 
muncă decente pentru toți.

6. solicită o strategie industrială incluzivă, 
bazată pe proiecte viabile, pe termen lung,
care să rezolve problema șomajului și să 
asigure creșterea economică, mai multe 
locuri de muncă cu drepturi mai bune 
pentru lucrători și acces la structurile de 
sănătate publică și educație, ca mijloc 
pentru atingerea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale necesare în UE; 
consideră că obiectivul final ar trebui să fie 
dezvoltarea durabilă și o mai mare calitate 
a vieții, însoțită de prosperitate și locuri de 
muncă decente pentru toți.

Or. fr

Amendamentul 86
Constanze Krehl, Theresa Griffin

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că se impune o nouă 
creștere a fondurilor pentru cercetare și 
dezvoltare cu scopul de a favoriza 
activitățile de cercetare inovatoare și 
productive; prin urmare, solicită o mai 
bună aliniere a măsurilor de finanțare 
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existente, adică fondurile structurale și de 
investiții europene și fondurile 
Orizont 2020, astfel cum sunt prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului.

Or. en

Amendamentul 87
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită un sprijin direct pentru 
promovarea unei creșteri solide și a unei 
dezvoltări durabile a MIMM-urilor cu 
scopul de a îmbunătăți productivitatea 
muncii și eficiența utilizării resurselor și a 
ține pasul cu societatea bazată pe 
cunoaștere aflată în continuă schimbare 
și cu o dezvoltare bazată pe o creștere 
economică echilibrată, în special în 
statele membre în care criza a avut un 
impact mai mare în ceea ce privește 
închiderile MIMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 88
Csaba Molnár

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită statelor membre să accelereze 
programul Garanția pentru tineret, 
deoarece criza a împiedicat un număr 
disproporționat de tineri aflați la 
începutul carierei lor să își găsească un 
loc de muncă și pentru că șomajul în 
rândul tinerilor a atins cote alarmante în 
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jumătate din regiuni;

Or. hu

Amendamentul 89
Csaba Molnár

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. solicită conceperea unui program 
special, ca parte din Fondul de coeziune, 
pentru a ajuta majoritatea regiunilor 
dezavantajate să își revină, care să 
includă investiții specifice, formare, 
crearea de locuri de muncă și dezvoltarea 
transportului între orașe; observă că, în 
ceea ce privește regiunile aflate în declin, 
va fi imposibilă realizarea obiectivelor 
pentru 2020;

Or. hu

Amendamentul 90
Barbara Kappel

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită utilizarea unui plan de 
investiții care să fie folosit pentru a 
continua eforturile privind finalizarea 
pieței interne în domeniul finanțelor, al 
telecomunicațiilor, al energiei, al 
transportului și al serviciilor.

Or. de

Amendamentul 91
Barbara Kappel
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Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. solicită, ca mijloc de îmbunătățire a 
situației ocupării forței de muncă, să se 
țină cont în mod corespunzător de nevoile 
IMM-urilor în momentul elaborării de 
legi și regulamente și să se faciliteze 
accesul la credite pentru întreprinderile 
care creează locuri de muncă, indiferent 
de mărimea lor.

Or. de

Amendamentul 92
Barbara Kappel

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. solicită, ca mijloc de îmbunătățire a 
situației privind inovarea, schimburi de 
cunoștințe și de idei, precum și 
competitivitatea și capacitatea de inovare 
a întreprinderilor europene, în scopul 
finalizării pieței interne digitale.

Or. de


