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Amendamentul 1 
Csaba İry, Andreas Schwab 
în numele Grupului PPE 
 

Propunere de rezoluție B7-0275/2012 
Pervenche Berès 
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

O redresare generatoare de locuri de muncă 

Propunerea de rezoluție 
Punctul 5 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. îndeamnă șefii de stat și de guvern din 

UE se adere la un pact european în materie 
de investiții înainte de sfârșitul lui 2012; 
consideră că un astfel de pact ar putea fi un 

element important în trecerea de la o 
abordare concentrată exclusiv pe 

austeritatea bugetară la o abordare mai 
echilibrată și ar putea reprezenta un nou 
stimul pentru ieșirea din criză a Europei 

dacă include angajamente concrete la nivel 
național și european pentru investiții în 
vederea asigurării unei creșteri durabile și a 
unor locuri de muncă în sectoare-cheie, 
cum ar fi eficiența utilizării resurselor și 

gestionarea acestora, sursele regenerabile 
de energie, eficiența energetică sau 
reciclarea/reutilizarea; atrage atenția asupra 

Directivei privind eficiența energetică ca 
un exemplu concret de legislație europeană 

care ar putea crea până la două milioane de 
noi locuri de muncă; 

5. invită Comisia să propună și îndeamnă 

șefii de stat și de guvern din UE să adere la 
o inițiativă specifică destinată creșterii 
economice, dezvoltată în cadrul 
semestrului european, având drept temei 
Actul privind piața unică și deciziile 
aplicabile în vigoare și susținută de 
finanțări provenind, printre altele, din 
cadrul fondurilor structurale și al 
Programul-cadru de cercetare; consideră 
că o astfel de inițiativă destinată creșterii 
economice ar putea fi un element 
important în trecerea de la o abordare 
concentrată exclusiv pe austeritatea 

bugetară la o abordare mai echilibrată și ar 
putea reprezenta un nou stimul pentru a 
conduce Europa spre ieșirea din criză a 

Europei dacă include angajamente concrete 
la nivel național și european pentru 

investiții în vederea asigurării unei creșteri 
durabile și a unor locuri de muncă în 
sectoare-cheie, cum ar fi eficiența utilizării 

resurselor și gestionarea acestora, sursele 
regenerabile de energie, eficiența 

energetică sau reciclarea/reutilizarea; 
atrage atenția asupra Directivei privind 
eficiența energetică ca un exemplu concret 

de legislație europeană care ar putea crea 
până la două milioane de noi locuri de 

muncă; 

Or. en 
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