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Amendamentul 1
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. subliniază că pandemia de 
COVID-19 a modificat fundamentele 
economiei europene, atât în ceea ce 
privește finanțele publice, cât și 
capacitatea sectorului privat de a oferi 
oportunități de angajare și de a investi 
resurse în bunuri sau în inovații; de 
asemenea, pandemia a produs întârzieri 
atât în procesul de producție, cât și în 
ceea ce privește adaptările obligatorii care 
decurg din legislație; în plus, a arătat 
dependența UE de anumite lanțuri 
valorice strategice;

Or. en

Amendamentul 2
Rasmus Andresen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște faptul că strategia 
industrială, pregătită înainte de izbucnirea 
pandemiei în Europa și publicată într-o 
fază incipientă a acesteia, va trebui să fie 
revizuită substanțial, pentru a ține seama de 
schimbarea situației fundamentale și de 
noua misiune a Comisiei Von Der Leyen: 
cea de a readuce economiile din întreaga 
UE pe o traiectorie a creșterii și de a 
consolida toate economiile, din nord, din 
sud, din est și din vest, în beneficiul 
cetățenilor și al întreprinderilor;

1. recunoaște faptul că strategia 
industrială, pregătită înainte de izbucnirea 
pandemiei în Europa și publicată într-o 
fază incipientă a acesteia, va trebui să fie 
revizuită substanțial, pentru a ține seama de 
provocările suplimentare pentru nevoia 
mai presantă acum mai mult decât 
oricând de a orienta economiile și 
industriile noastre pe o cale mai rezistentă 
și mai durabilă, aliniată obiectivelor UE 
privind mediul și clima; reamintește că 
Parlamentul European a declarat în 
rezoluția sa din 12 mai 20201a că toate 
măsurile de redresare trebuie să fie 
finanțate în plus față de politicile 
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existente și viitoare ale UE și că nu 
trebuie să afecteze prioritățile și 
obiectivele noastre strategice pe termen 
lung;

__________________
1a Rezoluția Parlamentului European 
referitoare la noul cadru financiar 
multianual, resursele proprii și planul de 
redresare (2020/2631(RSP)); 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0124_RO.pdf

Or. en

Amendamentul 3
Vlad-Marius Botoş, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște faptul că strategia 
industrială, pregătită înainte de izbucnirea 
pandemiei în Europa și publicată într-o 
fază incipientă a acesteia, va trebui să fie 
revizuită substanțial, pentru a ține seama de 
schimbarea situației fundamentale și de 
noua misiune a Comisiei Von Der Leyen: 
cea de a readuce economiile din întreaga 
UE pe o traiectorie a creșterii și de a 
consolida toate economiile, din nord, din 
sud, din est și din vest, în beneficiul 
cetățenilor și al întreprinderilor;

1. recunoaște faptul că strategia 
industrială, pregătită înainte de izbucnirea 
pandemiei în Europa și publicată într-o 
fază incipientă a acesteia, va trebui să fie 
revizuită substanțial, pentru a ține seama de 
schimbarea situației fundamentale la nivel 
european și la nivel mondial și de noua 
misiune a Comisiei Von Der Leyen: cea de 
a readuce economiile din întreaga UE pe o 
traiectorie a creșterii, de a consolida 
economiile statelor membre, din nord, din 
sud, din est și din vest, în beneficiul 
cetățenilor și al întreprinderilor și să aibă 
în vedere mecanisme care să asigure 
rezistența și autonomia strategică a 
industriilor europene, precum și buna 
funcționare a pieței unice;

Or. en

Amendamentul 4
Arba Kokalari
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște faptul că strategia 
industrială, pregătită înainte de izbucnirea 
pandemiei în Europa și publicată într-o 
fază incipientă a acesteia, va trebui să fie 
revizuită substanțial, pentru a ține seama 
de schimbarea situației fundamentale și 
de noua misiune a Comisiei Von Der 
Leyen: cea de a readuce economiile din 
întreaga UE pe o traiectorie a creșterii și 
de a consolida toate economiile, din nord, 
din sud, din est și din vest, în beneficiul 
cetățenilor și al întreprinderilor;

1. solicită Comisiei să evalueze dacă 
strategia industrială trebuie adaptată 
având în vedere criza provocată de 
pandemia de COVID-19 și implicațiile 
sale severe pentru economia europeană;

Or. en

Amendamentul 5
Kateřina Konečná

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște faptul că strategia 
industrială, pregătită înainte de izbucnirea 
pandemiei în Europa și publicată într-o 
fază incipientă a acesteia, va trebui să fie 
revizuită substanțial, pentru a ține seama de 
schimbarea situației fundamentale și de 
noua misiune a Comisiei Von Der Leyen: 
cea de a readuce economiile din întreaga 
UE pe o traiectorie a creșterii și de a 
consolida toate economiile, din nord, din 
sud, din est și din vest, în beneficiul 
cetățenilor și al întreprinderilor;

1. recunoaște faptul că strategia 
industrială, pregătită înainte de izbucnirea 
pandemiei în Europa și publicată într-o 
fază incipientă a acesteia, va trebui să fie 
revizuită substanțial, pentru a ține seama de 
schimbarea situației fundamentale și de 
noua misiune a Comisiei Von Der Leyen: 
cea de a readuce economiile din întreaga 
UE pe o traiectorie a creșterii durabile și 
favorabile incluziunii, prin abordarea 
inegalităților între zonele urbane și cele 
rurale, între locurile de muncă bine 
plătite și cele prost plătite, între nord și 
sud și între est și vest, în beneficiul 
cetățenilor și al întreprinderilor;

Or. en
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Amendamentul 6
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște faptul că strategia 
industrială, pregătită înainte de izbucnirea 
pandemiei în Europa și publicată într-o 
fază incipientă a acesteia, va trebui să fie 
revizuită substanțial, pentru a ține seama de 
schimbarea situației fundamentale și de 
noua misiune a Comisiei Von Der Leyen: 
cea de a readuce economiile din întreaga 
UE pe o traiectorie a creșterii și de a 
consolida toate economiile, din nord, din 
sud, din est și din vest, în beneficiul 
cetățenilor și al întreprinderilor;

1. recunoaște faptul că strategia 
industrială, pregătită înainte de izbucnirea 
pandemiei în Europa și publicată într-o 
fază incipientă a acesteia, va trebui să fie 
revizuită substanțial, pentru a ține seama de 
schimbarea situației fundamentale și de 
noile misiuni ale Comisiei: și anume, că 
tranziția digitală și cea de mediu ar trebui 
să se afle în centrul tuturor strategiilor 
Uniunii până în 2050; în acest context, 
invită Comisia să definească o strategie 
industrială cuprinzătoare care să 
garanteze și autonomia strategică a 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 7
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște faptul că strategia 
industrială, pregătită înainte de izbucnirea 
pandemiei în Europa și publicată într-o 
fază incipientă a acesteia, va trebui să fie 
revizuită substanțial, pentru a ține seama de 
schimbarea situației fundamentale și de 
noua misiune a Comisiei Von Der Leyen: 
cea de a readuce economiile din întreaga 
UE pe o traiectorie a creșterii și de a 
consolida toate economiile, din nord, din 

1. recunoaște faptul că strategia 
industrială, pregătită înainte de izbucnirea 
pandemiei în Europa și publicată într-o 
fază incipientă a acesteia, va trebui să fie 
revizuită substanțial, pentru a ține seama de 
schimbarea situației fundamentale și de 
noua misiune a Comisiei Von Der Leyen: 
cea de a readuce economiile din întreaga 
UE pe o traiectorie a creșterii și de a 
consolida toate economiile, prin 
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sud, din est și din vest, în beneficiul 
cetățenilor și al întreprinderilor;

finalizarea lanțurilor valorice din 
industria prelucrătoare, din nord, din sud, 
din est și din vest, în beneficiul cetățenilor 
și al întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 8
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște faptul că strategia 
industrială, pregătită înainte de izbucnirea 
pandemiei în Europa și publicată într-o 
fază incipientă a acesteia, va trebui să fie 
revizuită substanțial, pentru a ține seama de 
schimbarea situației fundamentale și de 
noua misiune a Comisiei Von Der Leyen: 
cea de a readuce economiile din întreaga 
UE pe o traiectorie a creșterii și de a 
consolida toate economiile, din nord, din 
sud, din est și din vest, în beneficiul 
cetățenilor și al întreprinderilor;

1. recunoaște faptul că strategia 
industrială, pregătită înainte de izbucnirea 
pandemiei în Europa și publicată într-o 
fază incipientă a acesteia, va trebui să fie 
revizuită substanțial, pentru a ține seama de 
schimbarea situației fundamentale; solicită 
Comisiei să elaboreze strategii realiste, 
pentru a readuce economiile din întreaga 
UE pe o traiectorie a creșterii și prin 
urmare, pentru a consolida toate 
economiile, în beneficiul cetățenilor și al 
întreprinderilor; subliniază că Pactul verde 
reprezintă o abordare inadecvată și 
nefezabilă în acest sens;

Or. en

Amendamentul 9
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște faptul că strategia 
industrială, pregătită înainte de izbucnirea 
pandemiei în Europa și publicată într-o 
fază incipientă a acesteia, va trebui să fie 

1. se așteaptă, prin urmare, ca 
strategia industrială, pregătită înainte de 
izbucnirea pandemiei în Europa și 
publicată într-o fază incipientă a acesteia, 



PE652.522v02-00 8/70 AM\1207130RO.docx

RO

revizuită substanțial, pentru a ține seama de 
schimbarea situației fundamentale și de 
noua misiune a Comisiei Von Der Leyen: 
cea de a readuce economiile din întreaga 
UE pe o traiectorie a creșterii și de a 
consolida toate economiile, din nord, din 
sud, din est și din vest, în beneficiul 
cetățenilor și al întreprinderilor;

să fie revizuită substanțial, pentru a ține 
seama de schimbarea situației 
fundamentale și de noua misiune a 
Comisiei Von Der Leyen: cea de a readuce 
economiile din întreaga UE pe o traiectorie 
a creșterii și de a consolida toate 
economiile, din nord, din sud, din est și din 
vest, în beneficiul cetățenilor și al 
întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 10
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște faptul că strategia 
industrială, pregătită înainte de izbucnirea 
pandemiei în Europa și publicată într-o 
fază incipientă a acesteia, va trebui să fie 
revizuită substanțial, pentru a ține seama de 
schimbarea situației fundamentale și de 
noua misiune a Comisiei Von Der Leyen: 
cea de a readuce economiile din întreaga 
UE pe o traiectorie a creșterii și de a 
consolida toate economiile, din nord, din 
sud, din est și din vest, în beneficiul 
cetățenilor și al întreprinderilor;

1. recunoaște faptul că strategia 
industrială, pregătită înainte de izbucnirea 
pandemiei în Europa și publicată într-o 
fază incipientă a acesteia, va trebui să fie 
revizuită substanțial, pentru a ține seama de 
schimbarea situației fundamentale și de 
noua misiune a Comisiei Von Der Leyen: 
cea de a readuce economiile din întreaga 
UE pe o traiectorie a creșterii și de a 
consolida toate economiile, din nord, din 
sud, din est și din vest, în beneficiul 
cetățenilor și al întreprinderilor, și 
consideră este necesară o abordare 
europeană comună în acest sens;

Or. en

Amendamentul 11
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază ferm și accentuat că o 
astfel de revizuire trebuie efectuată în 
paralel cu o schimbare decisivă a 
perspectivei politice fundamentale și nu 
poate implica menținerea și cu atât mai 
puțin consolidarea unor acte legislative 
anterioare, cum ar fi o piață unică 
indivizibilă sau comerțul liber global care 
interzice barierele în calea fluxurilor 
transfrontaliere și deschiderea achizițiilor 
publice; subliniază că aceste obiective 
contrazic, în esență, obiectivele definite 
deja pentru dezvoltarea industriilor 
interne autonome printr-un impuls și 
sprijin public sau pentru promovarea 
apariției unor lideri europeni la nivel 
mondial;

Or. en

Amendamentul 12
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că Comisia trebuie să 
acționeze pentru a remedia perturbarea 
pieței unice care a afectat industriile din 
întreaga Uniune Europeană, ca urmare a 
măsurilor adoptate de statele membre 
pentru a-și proteja cetățenii; solicită 
Comisiei să aibă în vedere modalități prin 
care să asigure o piață unică pe deplin 
funcțională, chiar și în situații de 
urgență; salută în acest sens 
instrumentele de sprijin în materie de 
solvabilitate prezentate de Comisie în 
cadrul pachetului Next Generation EU, 
care își propune să abordeze 
denaturărilor pieței cauzate de criză;
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Or. en

Amendamentul 13
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că politicile industriale 
ale UE trebuie să asigure instrumentele 
necesare pentru a restabili pe deplin piața 
unică la starea de funcționare de dinainte 
de pandemia de COVID-19, eliminând 
barierele nejustificate rămase, inclusiv în 
domeniul serviciilor, și asigurând 
implementarea, aplicarea și respectarea în 
mod eficient și echitabil a normelor 
privind piața unică;

Or. en

Amendamentul 14
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază, în plus, faptul că 
principiile comerțului liber, liberei 
circulații a agenților economici, 
liberalismului economic, opririi 
planificării, eliminării protecționismului 
și păstrării intereselor interne, promovării 
creșterii economice și urmăririi celor mai 
mici prețuri sunt tocmai factorii care au 
condus la dezmembrarea industriei 
europene în goana după profit, fără a ține 
cont de interesele naționale ale statelor 
membre și ale cetățenilor; evidențiază în 
mod critic rolul politicilor Comisiei în 
implementarea acestor principii, în pofida 
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efectelor negative de natură industrială, 
socială și politică evidente, constante și de 
durată;

Or. en

Amendamentul 15
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază că orice strategie 
revizuită, pentru a avea toate șansele să 
reușească, ar trebui să renunțe la aceste 
principii și să se concentreze pe punerea 
economiei în slujba națiunilor și a 
oamenilor, pe încurajarea statelor 
membre să realizeze echipamente 
industriale, ale căror procese și capital să 
se afle pe teritoriul lor, conferindu-le un 
control eficient asupra circulației 
capitalurilor, a bunurilor, a persoanelor și 
a serviciilor, vizând autonomia și 
reziliența în toate domeniile, pe protecția 
cetățenilor, a întreprinderilor și a 
economiilor europene de crizele viitoare și 
crearea de actori europeni cu greutate la 
nivel mondial, pentru o concurență 
orientată către exterior, iar nu spre 
interior;

Or. en

Amendamentul 16
Brando Benifei, Marc Angel, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 2



PE652.522v02-00 12/70 AM\1207130RO.docx

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei ca, împreună cu 
statele membre, să efectueze o analiză 
cuprinzătoare și transsectorială a 
economiilor din UE, pentru a înțelege 
amploarea impactului pandemiei de 
COVID-19; consideră că aceste informații 
constituie o bază esențială care îi va 
permite Comisiei să emită recomandări 
actualizate și să determine care sunt 
principalele politici care vor contribui la 
consolidarea redresării colective pe termen 
lung în cadrul pieței unice;

2. solicită Comisiei ca, împreună cu 
statele membre, să efectueze o analiză 
cuprinzătoare și transsectorială a 
economiilor din UE, pentru a înțelege 
amploarea impactului pandemiei de 
COVID-19 și a evalua perturbările 
prezente în lanțurile valorice 
transfrontaliere; consideră că aceste 
informații constituie o bază esențială care îi 
va permite Comisiei să emită recomandări 
actualizate și să determine care sunt 
principalele politici care vor contribui la 
consolidarea redresării colective pe termen 
lung în cadrul pieței unice;

Or. en

Amendamentul 17
Kateřina Konečná

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei ca, împreună cu 
statele membre, să efectueze o analiză 
cuprinzătoare și transsectorială a 
economiilor din UE, pentru a înțelege 
amploarea impactului pandemiei de 
COVID-19; consideră că aceste informații 
constituie o bază esențială care îi va 
permite Comisiei să emită recomandări 
actualizate și să determine care sunt 
principalele politici care vor contribui la 
consolidarea redresării colective pe termen 
lung în cadrul pieței unice;

2. solicită Comisiei ca, împreună cu 
statele membre, să efectueze o analiză 
cuprinzătoare și transsectorială a 
economiilor din UE, pentru a înțelege 
amploarea impactului pandemiei de 
COVID-19; consideră că aceste informații 
constituie o bază esențială care îi va 
permite Comisiei să emită recomandări 
actualizate și să determine care sunt 
principalele politici care vor contribui la 
consolidarea redresării colective, 
ecologice, juste din punct de vedere social 
și pe termen lung în cadrul pieței unice;

Or. en
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Amendamentul 18
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei ca, împreună cu 
statele membre, să efectueze o analiză 
cuprinzătoare și transsectorială a 
economiilor din UE, pentru a înțelege 
amploarea impactului pandemiei de 
COVID-19; consideră că aceste informații 
constituie o bază esențială care îi va 
permite Comisiei să emită recomandări 
actualizate și să determine care sunt 
principalele politici care vor contribui la 
consolidarea redresării colective pe termen 
lung în cadrul pieței unice;

2. solicită Comisiei ca, împreună cu 
statele membre, să efectueze o analiză 
cuprinzătoare și transsectorială, pentru a 
înțelege particularitățile efectelor cauzate 
de pandemia de COVID-19; consideră că 
aceste informații constituie o bază esențială 
care îi va permite Comisiei să emită 
recomandări actualizate și să determine 
care sunt principalele politici care vor 
contribui la consolidarea redresării 
colective pe termen lung în cadrul pieței 
unice;

Or. en

Amendamentul 19
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei ca, împreună cu 
statele membre, să efectueze o analiză 
cuprinzătoare și transsectorială a 
economiilor din UE, pentru a înțelege 
amploarea impactului pandemiei de 
COVID-19; consideră că aceste informații 
constituie o bază esențială care îi va 
permite Comisiei să emită recomandări 
actualizate și să determine care sunt 
principalele politici care vor contribui la 
consolidarea redresării colective pe termen 
lung în cadrul pieței unice;

2. solicită Comisiei ca, împreună cu 
statele membre, să efectueze o analiză 
cuprinzătoare și transsectorială a 
economiilor din UE, pentru a înțelege 
amploarea impactului pandemiei de 
COVID-19; consideră că aceste informații 
constituie o bază esențială care îi va 
permite Comisiei să emită recomandări 
actualizate și să determine care sunt 
principalele politici care vor contribui la 
consolidarea redresării colective pe termen 
lung în cadrul pieței unice, astfel încât să 
se reducă dependența de importurile din 
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țările terțe;

Or. en

Amendamentul 20
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei ca, împreună cu 
statele membre, să efectueze o analiză 
cuprinzătoare și transsectorială a 
economiilor din UE, pentru a înțelege 
amploarea impactului pandemiei de 
COVID-19; consideră că aceste informații 
constituie o bază esențială care îi va 
permite Comisiei să emită recomandări 
actualizate și să determine care sunt 
principalele politici care vor contribui la 
consolidarea redresării colective pe termen 
lung în cadrul pieței unice;

2. solicită Comisiei ca, împreună cu 
statele membre, să efectueze o analiză 
cuprinzătoare și transsectorială a 
economiilor din UE, pentru a înțelege 
amploarea impactului pandemiei de 
COVID-19; consideră că aceste informații 
constituie o bază esențială care îi va 
permite Comisiei să emită recomandări 
actualizate și să determine care sunt 
principalele politici care vor contribui la 
consolidarea redresării colective pe termen 
lung în cadrul pieței unice; salută cele 14 
ecosisteme industriale coerente 
identificate de Comisie, a căror 
independență strategică trebuie asigurată;

Or. en

Amendamentul 21
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, pornind de la aceste 
informații cuprinzătoare, noua strategie 
industrială a Comisiei ar trebui să acorde 
prioritate redresării economice, bunăstării 

3. consideră că, pornind de la aceste 
informații cuprinzătoare, noua strategie 
industrială a Comisiei ar trebui să acorde 
prioritate redresării ecologice și juste, 
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cetățenilor și oportunităților pentru 
aceștia, astfel încât să scoată în evidență 
angajamentul comun de a reconstrui piața 
unică și de a aduce beneficii tuturor 
statelor membre și cetățenilor acestora;

tranzițiilor digitale și ecologice, bunăstării 
cetățenilor și drepturilor consumatorilor, 
precum și nevoilor întreprinderilor, 
inclusiv ale IMM-urilor, ale 
microîntreprinderilor și ale 
întreprinderilor nou-înființate, astfel încât 
să scoată în evidență angajamentul comun 
de consolidare a rezilienței pieței unice și 
de a aduce beneficii tuturor statelor 
membre și cetățenilor acestora;

Or. en

Amendamentul 22
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, pornind de la aceste 
informații cuprinzătoare, noua strategie 
industrială a Comisiei ar trebui să acorde 
prioritate redresării economice, bunăstării 
cetățenilor și oportunităților pentru aceștia, 
astfel încât să scoată în evidență 
angajamentul comun de a reconstrui piața 
unică și de a aduce beneficii tuturor 
statelor membre și cetățenilor acestora;

3. consideră că noua strategie 
industrială a Comisiei ar trebui să acorde 
prioritate redresării economice, bunăstării 
cetățenilor și oportunităților pentru aceștia; 
remarcă faptul că asigurarea revenirii 
rapide la o piață internă pe deplin 
funcțională este o condiție esențială 
pentru redresare și subliniază 
angajamentul comun de a reconstrui piața 
unică în beneficiul întreprinderilor 
europene și al cetățenilor europeni;

Or. en

Amendamentul 23
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, pornind de la aceste 
informații cuprinzătoare, noua strategie 

3. consideră că, pornind de la aceste 
informații cuprinzătoare, noua strategie 
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industrială a Comisiei ar trebui să acorde 
prioritate redresării economice, bunăstării 
cetățenilor și oportunităților pentru aceștia, 
astfel încât să scoată în evidență 
angajamentul comun de a reconstrui piața 
unică și de a aduce beneficii tuturor statelor 
membre și cetățenilor acestora;

industrială a Comisiei ar trebui să acorde 
prioritate redresării economice, bunăstării 
cetățenilor și oportunităților pentru aceștia, 
astfel încât să scoată în evidență 
angajamentul comun de a reconstrui piața 
unică și sectoarele sale și de a aduce 
beneficii și sprijin financiar tuturor 
statelor membre și cetățenilor acestora;

Or. en

Amendamentul 24
Kateřina Konečná

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, pornind de la aceste 
informații cuprinzătoare, noua strategie 
industrială a Comisiei ar trebui să acorde 
prioritate redresării economice, bunăstării 
cetățenilor și oportunităților pentru aceștia, 
astfel încât să scoată în evidență 
angajamentul comun de a reconstrui piața 
unică și de a aduce beneficii tuturor statelor 
membre și cetățenilor acestora;

3. consideră că, pornind de la aceste 
informații cuprinzătoare, noua strategie 
industrială a Comisiei ar trebui să acorde 
prioritate unei redresări economice 
ecologice și juste din punct de vedere 
social, bunăstării cetățenilor și 
oportunităților pentru aceștia, astfel încât 
să scoată în evidență angajamentul comun 
de a reconstrui piața unică și de a aduce 
beneficii tuturor statelor membre și 
cetățenilor acestora;

Or. en

Amendamentul 25
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, pornind de la aceste 
informații cuprinzătoare, noua strategie 
industrială a Comisiei ar trebui să acorde 
prioritate redresării economice, bunăstării 

3. consideră că, pornind de la aceste 
informații cuprinzătoare, noua strategie 
industrială a Comisiei ar trebui să acorde 
prioritate redresării economice, bunăstării 
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cetățenilor și oportunităților pentru aceștia, 
astfel încât să scoată în evidență 
angajamentul comun de a reconstrui piața 
unică și de a aduce beneficii tuturor statelor 
membre și cetățenilor acestora;

cetățenilor și oportunităților pentru aceștia, 
astfel încât să scoată în evidență 
angajamentul comun de a reconstrui piața 
unică și de a aduce beneficii tuturor statelor 
membre și cetățenilor acestora; invită 
Comisia să extindă aplicarea „testului de 
proporționalitate”, astfel încât să se 
asigure că toate eforturile, la toate 
nivelurile, sprijină dezvoltarea unei piețe 
unice puternice;

Or. en

Amendamentul 26
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, pornind de la aceste 
informații cuprinzătoare, noua strategie 
industrială a Comisiei ar trebui să acorde 
prioritate redresării economice, bunăstării 
cetățenilor și oportunităților pentru aceștia, 
astfel încât să scoată în evidență 
angajamentul comun de a reconstrui piața 
unică și de a aduce beneficii tuturor statelor 
membre și cetățenilor acestora;

3. consideră că, pornind de la aceste 
informații cuprinzătoare, noua strategie 
industrială a Comisiei ar trebui să acorde 
prioritate redresării economice, bunăstării 
cetățenilor și oportunităților pentru aceștia, 
astfel încât să scoată în evidență 
angajamentul comun de a reconstrui piața 
unică și de a aduce beneficii tuturor statelor 
membre și cetățenilor acestora; consideră 
că orice legislație adoptată sau set de 
priorități ar trebui să fie precedate de 
evaluări de impact, în special cu privire la 
costurile și sarcinile potențiale ale 
întreprinderilor europene, și ar trebui să 
respecte principiul „one in, one out” 
asumat de președinta Von der Leyen 
pentru a reduce birocrația;

Or. en

Amendamentul 27
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş
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Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că noua strategie 
industrială ar trebui să accelereze 
tranziția către o Europă mai ecologică, 
mai inovatoare, mai incluzivă și mai 
suverană, să îi îmbunătățească reziliența 
economică și industrială și să ofere un 
nou impuls pieței unice; strategia ar 
trebui să se bazeze pe diversificarea 
lanțurilor de aprovizionare printr-o 
agendă ambițioasă și echilibrată în 
domeniul comerțului liber, o reciprocitate 
efectivă pentru achizițiile publice cu țările 
terțe, adaptarea normelor privind 
concurența și ajutoarele de stat, 
consolidarea procesului de screening al 
investițiilor străine în sectoarele strategice 
și încurajarea localizării investițiilor in 
Europa; subliniază importanța unei 
abordări coerente în ceea ce privește 
sprijinirea industriilor europene, în 
special a IMM-urilor, și protejarea 
locurilor de muncă în Europa pentru 
păstrarea integrității pieței unice;

Or. en

Amendamentul 28
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia să se axeze pe 
productivitatea internă, pe baza cercetării 
și inovării din UE, pentru a stabili o 
autonomie strategică și a reduce 
dependența de lanțurile de aprovizionare 
vulnerabile din principalele sectoare 
industriale, cum ar fi sectorul tehnologiei 
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și telecomunicațiilor sectorul produselor 
medicale și farmaceutice și sectorul 
agricol, mai ales într-o perioadă de criză 
mondială, să își mențină competitivitatea 
pe piețele mondiale și să ofere produse 
esențiale consumatorilor europeni;

Or. en

Amendamentul 29
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Svenja Hahn

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. în contextul noii strategii 
industriale, solicită Comisiei să 
revizuiască acordul Schengen privind 
libera circulație, pentru a asigura o 
funcționare adecvată a pieței unice și 
pentru a garanta toate libertățile de 
circulație care oferă aceleași oportunități 
tuturor statelor membre, inclusiv 
României, Bulgariei, Ciprului și Croației, 
eliminând orele lungi de așteptare la 
frontierele Schengen pentru cetățenii și 
produsele UE;

Or. en

Amendamentul 30
Rasmus Andresen

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că strategia industrială 
ar trebui să permită tranziția industriilor 
noastre către un nivel superior de 
durabilitate și reziliență, cu obiectivul 
general al neutralității climatice până în 
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2040; invită Comisia să definească o foaie 
de parcurs cu obiective și cerințe 
obligatorii sectoriale măsurabile pentru 
industrie; subliniază că ar trebui instituit 
un mecanism solid de monitorizare bazat 
pe indicatori de performanță transparenți 
pentru a evalua progresele înregistrate;

Or. en

Amendamentul 31
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că este vital să se 
consolideze reziliența ecosistemelor 
industriale europene ale pieței unice, care 
necesită un cadru legislativ ambițios care 
să includă abordarea concurenței, 
revizuirea reglementărilor privind 
ajutoarele de stat și promovarea 
transformării digitale;

Or. en

Amendamentul 32
Maria Grapini, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că noua strategie 
industrială trebuie să asigure finalizarea 
lanțurilor valorice din anumite sectoare 
pentru a nu mai depinde de importurile 
din țările terțe, în cazul unei noi crize și 
pentru a crește competitivitatea 
economiei;
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Or. en

Amendamentul 33
Vlad-Marius Botoş, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră că noua strategie 
industrială ar trebui să se axeze, în 
conformitate cu Noul pact verde, pe 
crearea și dezvoltarea de industrii 
ecologice, pe sectoare care permit și 
îmbunătățesc reducerea dioxidului de 
carbon și a altor gaze toxice și pe crearea 
unei piețe unice pentru toate produsele 
ecologice noi, care pot proveni doar dintr-
o legislație armonizată și din standarde 
comune la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 34
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. salută identificarea de către 
Comisie a celor 14 ecosisteme și 
abordarea incluzivă a comasării tuturor 
actorilor dintr-un sector; consideră cu 
tărie că strategia industrială pentru 
Europa, combinată cu alte politici, cum ar 
fi politica în domeniul concurenței și 
politica comercială, va contribui la 
suveranitatea și autonomia strategică 
europeană;

Or. en
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Amendamentul 35
Vlad-Marius Botoş

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază că transformarea 
economiei și a societății UE, necesară 
pentru a realiza pe deplin obiectivele 
Pactului verde, va fi un proces lung și 
costisitor, care va trebui să fie finanțat de 
o industrie puternică și prosperă, dispusă 
să contribuie la această tranziție; prin 
urmare, încurajează Comisia să aibă un 
dialog activ și deschis cu toate sectoarele 
industriale și cu părțile interesate 
relevante, asigurându-se că schimbările 
abrupte aduse de noua legislație nu au un 
impact negativ asupra pieței unice;

Or. en

Amendamentul 36
Kateřina Konečná

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că competitivitatea 
industrială a UE se bazează pe o piață 
unică a serviciilor pe deplin funcțională; 
subliniază că Comisia trebuie să 
examineze cum pot fi abordate barierele 
din calea serviciilor transfrontaliere în 
cadrul unui ansamblu revizuit de 
priorități;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 37
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că competitivitatea 
industrială a UE se bazează pe o piață 
unică a serviciilor pe deplin funcțională; 
subliniază că Comisia trebuie să 
examineze cum pot fi abordate barierele 
din calea serviciilor transfrontaliere în 
cadrul unui ansamblu revizuit de priorități;

4. subliniază că competitivitatea 
industrială a UE se bazează pe o piață 
unică a produselor și serviciilor pe deplin 
funcțională; subliniază că Comisia trebuie 
să aibă în vedere modalități prin care să 
aprofundeze piața unică în cadrul unui 
ansamblu revizuit de priorități și să 
abordeze barierele normative și de altă 
natură existente pe piața internă care 
decurg din norme naționale restrictive și 
complexe, capacitățile administrative 
limitate și transpunerea imperfectă a 
normelor UE, precum și aplicarea 
necorespunzătoare a acestora; subliniază 
importanța unei guvernanțe mai flexibile 
și mai transparente a pieței interne, cu 
evaluări inter pares, pentru a identifica și 
a aborda barierele și neconformitățile, a 
unor instrumente îmbunătățite de 
monitorizare și performanță, precum 
tabloul de bord al pieței interne, pentru a 
reflecta mai bine realitatea pieței, și a 
consolidării rețelei SOLVIT;

Or. en

Amendamentul 38
Rasmus Andresen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că competitivitatea 
industrială a UE se bazează pe o piață 
unică a serviciilor pe deplin funcțională; 
subliniază că Comisia trebuie să examineze 
cum pot fi abordate barierele din calea 

4. subliniază că competitivitatea 
industrială a UE se bazează pe o piață 
unică a serviciilor pe deplin funcțională; 
subliniază că Comisia trebuie să examineze 
cum pot fi abordate barierele nejustificate 
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serviciilor transfrontaliere în cadrul unui 
ansamblu revizuit de priorități;

din calea serviciilor transfrontaliere în 
cadrul unui ansamblu revizuit de priorități, 
menținând în același timp standarde 
ridicate pentru consumatori și lucrători, 
cu un accent deosebit pe consolidarea cu 
precădere a drepturilor lucrătorilor 
transfrontalieri;

Or. en

Amendamentul 39
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că competitivitatea 
industrială a UE se bazează pe o piață 
unică a serviciilor pe deplin funcțională; 
subliniază că Comisia trebuie să examineze 
cum pot fi abordate barierele din calea 
serviciilor transfrontaliere în cadrul unui 
ansamblu revizuit de priorități;

4. subliniază că competitivitatea 
industrială a UE se bazează pe o piață 
unică a serviciilor pe deplin funcțională; 
reamintește procesul continuu de 
„servitizare” a industriei; subliniază că 
Comisia trebuie să examineze cum pot fi 
abordate barierele din calea serviciilor 
transfrontaliere în cadrul unui ansamblu 
revizuit de priorități, având în vedere 
potențialul său bine documentat de 
stimulare a competitivității și a creșterii la 
nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 40
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că competitivitatea 
industrială a UE se bazează pe o piață 
unică a serviciilor pe deplin funcțională; 
subliniază că Comisia trebuie să examineze 

4. subliniază că competitivitatea 
industrială a UE se bazează nu doar pe 
lanțuri de aprovizionare funcționale și pe 
libera circulație a mărfurilor, ci și pe o 
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cum pot fi abordate barierele din calea 
serviciilor transfrontaliere în cadrul unui 
ansamblu revizuit de priorități;

piață unică a serviciilor pe deplin 
funcțională; subliniază că Comisia trebuie 
să examineze cum pot fi abordate barierele 
din calea serviciilor transfrontaliere în 
cadrul unui ansamblu revizuit de priorități;

Or. en

Amendamentul 41
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că competitivitatea 
industrială a UE se bazează pe o piață 
unică a serviciilor pe deplin funcțională; 
subliniază că Comisia trebuie să examineze 
cum pot fi abordate barierele din calea 
serviciilor transfrontaliere în cadrul unui 
ansamblu revizuit de priorități;

4. subliniază că competitivitatea 
industrială a UE se bazează pe o piață 
unică pe deplin funcțională; subliniază că 
Comisia trebuie să examineze cum pot fi 
abordate barierele din calea serviciilor 
transfrontaliere – inclusiv barierele din 
calea ocupării forței de muncă la nivel 
transfrontalier în cadrul unui ansamblu 
revizuit de priorități;

Or. en

Amendamentul 42
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că competitivitatea 
industrială a UE se bazează pe o piață 
unică a serviciilor pe deplin funcțională; 
subliniază că Comisia trebuie să examineze 
cum pot fi abordate barierele din calea 
serviciilor transfrontaliere în cadrul unui 

4. subliniază că competitivitatea 
industrială a UE se bazează pe o piață 
unică pe deplin funcțională; subliniază că 
Comisia trebuie să examineze cum pot fi 
abordate barierele din calea serviciilor 
transfrontaliere în cadrul unui ansamblu 
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ansamblu revizuit de priorități; revizuit de priorități;

Or. en

Amendamentul 43
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că competitivitatea 
industrială a UE se bazează pe o piață 
unică a serviciilor pe deplin funcțională; 
subliniază că Comisia trebuie să examineze 
cum pot fi abordate barierele din calea 
serviciilor transfrontaliere în cadrul unui 
ansamblu revizuit de priorități;

4. subliniază că competitivitatea 
industrială a UE se bazează pe o piață 
unică a serviciilor pe deplin funcțională; 
subliniază că Comisia trebuie să examineze 
cum pot fi abordate barierele din calea 
serviciilor transfrontaliere în cadrul unui 
ansamblu revizuit de priorități și, în același 
timp, cum se poate consolida protecția 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 44
Andreas Schieder, Marc Angel

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că digitalizarea 
sectoarelor tradiționale afectează lanțurile 
de aprovizionare, modelele de producție și 
de servicii, ceea ce ar putea conduce la 
crearea de locuri de muncă în noile 
sectoare, dar ar putea și să perturbe 
locurile de muncă actuale și să creeze 
condiții de muncă precare, întrucât tot 
mai multe sarcini îndeplinite în mod 
tradițional de către oameni sunt 
automatizate sau externalizate, sau 
ambele; solicită Comisiei să pună în 
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aplicare măsuri de însoțire sociale de care 
să beneficieze întreaga societate, care să 
protejeze drepturile lucrătorilor și 
prestațiile de asigurări sociale ale 
acestora și care să prevină exploatarea 
digitală;

Or. en

Amendamentul 45
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că sectoarele industriale 
vitale ar trebui sprijinite prin strategii și 
acțiuni specifice; subliniază necesitatea 
menținerii statutului de lider european în 
industria autovehiculelor și solicită un 
plan al Comisiei pentru repornirea acestui 
sector; solicită Comisiei și statelor 
membre să lucreze împreună la programe 
de rambursare și de înlocuire a 
vehiculelor și la orice alte măsuri care 
sprijină consumatorii;

Or. en

Amendamentul 46
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța 
sustenabilității, care se află în centrul 
planurilor de dezvoltare a industriei 
europene; reamintește în acest sens 

5. subliniază importanța ca Europa să 
devină un model global de sustenabilitate 
și că acest lucru trebuie să fie în centrul 
atenției în momentul dezvoltării industriei 
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concluziile Consiliului European din 12 
decembrie 2019, în care se subliniază 
necesitarea stabilirii unui cadru de acțiuni 
care să aducă beneficii tuturor statelor 
membre;

europene; reamintește în acest sens 
concluziile Consiliului European din 12 
decembrie 2019, în care se subliniază 
necesitatea stabilirii unui cadru de acțiuni 
care să aducă beneficii tuturor statelor 
membre; subliniază că strategia 
industrială revizuită trebuie să genereze 
progrese socio-ecologice și, pe lângă 
promovarea reducerii consumului inutil, 
necesită o economie complet circulară 
pentru a atinge neutralitatea climatică 
până în 2050, pentru a ne consolida 
competitivitatea economică, precum și 
pentru a ne păstra mediul natural; 
subliniază că un model de economie 
circulară europeană nu poate fi util decât 
dacă avem o piață comună pentru 
reutilizarea materiilor prime primare și 
secundare;

Or. en

Amendamentul 47
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța 
sustenabilității, care se află în centrul 
planurilor de dezvoltare a industriei 
europene; reamintește în acest sens 
concluziile Consiliului European din 12 
decembrie 2019, în care se subliniază 
necesitarea stabilirii unui cadru de acțiuni 
care să aducă beneficii tuturor statelor 
membre;

5. subliniază că o tranziție digitală și 
ecologică reușită, precum și 
competitivitatea europeană pe plan 
mondial, necesită un nivel crescut de 
încredere între statele membre și o 
ambiție politică puternică în conceperea și 
implementarea strategiei industriale; 
subliniază importanța sustenabilității, care 
se află în centrul planurilor de dezvoltare a 
industriei europene; subliniază necesitatea 
de a promova economia circulară și de a 
încuraja producția și consumul durabile 
prin reducerea amprentei de mediu și a 
resurselor, oferind în același timp 
stimulente pentru inovare; reamintește în 
acest sens concluziile Consiliului European 
din 12 decembrie 2019, în care se 
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subliniază necesitatea stabilirii unui cadru 
de acțiuni care să aducă beneficii tuturor 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 48
Kateřina Konečná

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța 
sustenabilității, care se află în centrul 
planurilor de dezvoltare a industriei 
europene; reamintește în acest sens 
concluziile Consiliului European din 12 
decembrie 2019, în care se subliniază 
necesitarea stabilirii unui cadru de acțiuni 
care să aducă beneficii tuturor statelor 
membre;

5. subliniază importanța 
sustenabilității, care se află în centrul 
planurilor de dezvoltare a industriei 
europene; subliniază, prin urmare, că o 
politică industrială trebuie să includă o 
tranziție socio-ecologică în diferitele 
sectoare ale economiei, cu o planificare și 
o asumare la nivel public; reamintește în 
acest sens concluziile Consiliului European 
din 12 decembrie 2019, în care se 
subliniază necesitatea stabilirii unui cadru 
de acțiuni care să aducă beneficii tuturor 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 49
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța 
sustenabilității, care se află în centrul 
planurilor de dezvoltare a industriei 
europene; reamintește în acest sens 
concluziile Consiliului European din 12 
decembrie 2019, în care se subliniază 

5. subliniază importanța unei strategii 
de sustenabilitate prudente, iar nu pripite, 
care să se afle în centrul planurilor de 
dezvoltare a industriei europene și care să 
nu pună în pericol competitivitatea 
globală a industriei și a IMM-urilor 
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necesitarea stabilirii unui cadru de 
acțiuni care să aducă beneficii tuturor 
statelor membre;

europene;

Or. en

Amendamentul 50
Rasmus Andresen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța 
sustenabilității, care se află în centrul 
planurilor de dezvoltare a industriei 
europene; reamintește în acest sens 
concluziile Consiliului European din 12 
decembrie 2019, în care se subliniază 
necesitarea stabilirii unui cadru de acțiuni 
care să aducă beneficii tuturor statelor 
membre;

5. subliniază importanța 
sustenabilității, care se află în centrul 
planurilor de dezvoltare a industriei 
europene; reamintește în acest sens 
concluziile Consiliului European din 12 
decembrie 2019, în care se subliniază 
necesitarea stabilirii unui cadru de acțiuni 
care să aducă beneficii tuturor statelor 
membre și care asigură că toate actele 
legislative și politicile UE relevante sunt 
în concordanță cu îndeplinirea 
obiectivului de neutralitate climatică și 
contribuie la îndeplinirea obiectivului1a;

__________________
1a 
https://www.consilium.europa.eu/media/4
1768/12-euco-final-conclusions-en.pdf

Or. en

Amendamentul 51
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța 
sustenabilității, care se află în centrul 

5. subliniază importanța 
sustenabilității, care se află în centrul 
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planurilor de dezvoltare a industriei 
europene; reamintește în acest sens 
concluziile Consiliului European din 12 
decembrie 2019, în care se subliniază 
necesitarea stabilirii unui cadru de acțiuni 
care să aducă beneficii tuturor statelor 
membre;

planurilor de dezvoltare a industriei 
europene; reamintește în acest sens 
concluziile Consiliului European din 12 
decembrie 2019, în care se subliniază 
necesitatea stabilirii unui cadru de acțiuni 
care să aducă beneficii tuturor statelor 
membre și care cuprinde instrumente, 
stimulente, sprijin și investiții adecvate 
pentru a asigura o tranziție rentabilă, 
justă, precum și echilibrată din punct de 
vedere social și echitabilă; consideră că 
acest cadru ar trebui să țină seama de 
circumstanțele naționale diferite în ceea 
ce privește punctele de pornire;

Or. en

Amendamentul 52
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaște faptul că sectorul public 
și cel privat se vor confrunta cu 
constrângeri financiare semnificative în 
anii care urmează, ceea ce le va afecta 
capacitatea de a sprijini un program de 
investiții, mai ales în ceea ce privește 
obiectivele Pactului verde; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la ritmul inegal de 
dezvoltare, în special în zonele mai puțin 
dezvoltate ale UE, unde este nevoie de 
acțiuni mult mai importante pentru a obține 
transformări; solicită insistent Comisiei ca, 
în cadrul strategiei sale industriale 
revizuite, să adopte un model care să ofere 
flexibilitate și sprijin, pentru ca nimeni să 
nu fie lăsat în urmă;

6. subliniază că, atât investițiile 
pentru redresare, cât și noua strategie 
industrială pentru Europa, ar trebui să 
urmeze exigențele Pactului verde 
european și principiul „a nu face rău”; 
recunoaște faptul că sectorul public și cel 
privat se pot confrunta cu constrângeri 
financiare semnificative în anii care 
urmează, ceea ce le va afecta capacitatea 
de a sprijini un program de investiții, mai 
ales în ceea ce privește obiectivele Pactului 
verde; își exprimă îngrijorarea cu privire la 
ritmul inegal de dezvoltare, în special în 
zonele mai puțin dezvoltate ale UE, unde 
este nevoie de acțiuni mult mai importante 
pentru a obține transformări; solicită 
insistent Comisiei ca, în cadrul strategiei 
sale industriale revizuite, să adopte un 
model care să ofere flexibilitate și sprijin, 
pentru a asigura prioritatea obiectivelor 
Pactului verde și ca nimeni să nu fie lăsat 
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în urmă;

Or. en

Amendamentul 53
Rasmus Andresen

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaște faptul că sectorul public 
și cel privat se vor confrunta cu 
constrângeri financiare semnificative în 
anii care urmează, ceea ce le va afecta 
capacitatea de a sprijini un program de 
investiții, mai ales în ceea ce privește 
obiectivele Pactului verde; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la ritmul inegal de 
dezvoltare, în special în zonele mai puțin 
dezvoltate ale UE, unde este nevoie de 
acțiuni mult mai importante pentru a obține 
transformări; solicită insistent Comisiei ca, 
în cadrul strategiei sale industriale 
revizuite, să adopte un model care să ofere 
flexibilitate și sprijin, pentru ca nimeni să 
nu fie lăsat în urmă;

6. recunoaște faptul că sectorul public 
și cel privat se vor confrunta cu 
constrângeri financiare semnificative în 
anii care urmează și subliniază în acest 
context necesitatea ca „Planul de 
redresare pentru Europa” al Comisiei1a să 
aibă în centrul său Pactul verde; 
reamintește, în această privință, că 
dovezile atestă că proiectele ecologice 
creează mai multe locuri de muncă, oferă 
randamente mai mari pe termen scurt și 
conduc la economii de costuri pe termen 
lung1b; își exprimă îngrijorarea cu privire 
la ritmul inegal de dezvoltare, în special în 
zonele mai puțin dezvoltate ale UE, unde 
este nevoie de acțiuni mult mai importante 
pentru a obține transformări; solicită 
insistent Comisiei ca, în cadrul strategiei 
sale industriale revizuite, să adopte un 
model care să ofere flexibilitate și sprijin, 
pentru ca nimeni să nu fie lăsat în urmă;

__________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:520
20DC0456&from=ro 
1b Hepburn și alții (2020): Will COVID-19 
fiscal recovery packages accelerate or 
retard progress on climate change? 
(Pachetele de redresare fiscală post 
COVID-19 vor accelera sau vor întârzia 
progresele înregistrate în domeniul 
schimbărilor climatice? 
https://www.smithschool.ox.ac.uk/publicat
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ions/wpapers/workingpaper20-02.pdf

Or. en

Amendamentul 54
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaște faptul că sectorul public 
și cel privat se vor confrunta cu 
constrângeri financiare semnificative în 
anii care urmează, ceea ce le va afecta 
capacitatea de a sprijini un program de 
investiții, mai ales în ceea ce privește 
obiectivele Pactului verde; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la ritmul inegal de 
dezvoltare, în special în zonele mai puțin 
dezvoltate ale UE, unde este nevoie de 
acțiuni mult mai importante pentru a 
obține transformări; solicită insistent 
Comisiei ca, în cadrul strategiei sale 
industriale revizuite, să adopte un model 
care să ofere flexibilitate și sprijin, pentru 
ca nimeni să nu fie lăsat în urmă;

6. recunoaște faptul că sectorul public 
și cel privat se vor confrunta cu 
constrângeri financiare semnificative în 
anii care urmează; își exprimă îngrijorarea 
cu privire la ritmul inegal de dezvoltare, în 
special în zonele mai puțin dezvoltate ale 
UE; solicită insistent Comisiei ca, în cadrul 
strategiei sale industriale revizuite, să 
asigure un angajament la nivel european 
și o abordare europeană privind strategia 
europeană; 

Or. en

Amendamentul 55
Arba Kokalari

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaște faptul că sectorul 
public și cel privat se vor confrunta cu 
constrângeri financiare semnificative în 
anii care urmează, ceea ce le va afecta 
capacitatea de a sprijini un program de 
investiții, mai ales în ceea ce privește 

6. subliniază că strategia industrială 
trebuie să fie aliniată la obiectivele 
Pactului verde și că investițiile în 
cercetare, inovare, tehnologia 5G, 
tehnologii digitale și energie curată 
reprezintă o precondiție fundamentală 
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obiectivele Pactului verde; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la ritmul inegal de 
dezvoltare, în special în zonele mai puțin 
dezvoltate ale UE, unde este nevoie de 
acțiuni mult mai importante pentru a 
obține transformări; solicită insistent 
Comisiei ca, în cadrul strategiei sale 
industriale revizuite, să adopte un model 
care să ofere flexibilitate și sprijin, pentru 
ca nimeni să nu fie lăsat în urmă;

pentru redresarea economică și 
competitivitatea viitoare; mai mult, își 
exprimă îngrijorarea cu privire la ritmul 
inegal de dezvoltare, în special în zonele 
mai puțin dezvoltate ale UE;

Or. en

Amendamentul 56
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaște faptul că sectorul public 
și cel privat se vor confrunta cu 
constrângeri financiare semnificative în 
anii care urmează, ceea ce le va afecta 
capacitatea de a sprijini un program de 
investiții, mai ales în ceea ce privește 
obiectivele Pactului verde; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la ritmul inegal de 
dezvoltare, în special în zonele mai puțin 
dezvoltate ale UE, unde este nevoie de 
acțiuni mult mai importante pentru a 
obține transformări; solicită insistent 
Comisiei ca, în cadrul strategiei sale 
industriale revizuite, să adopte un model 
care să ofere flexibilitate și sprijin, pentru 
ca nimeni să nu fie lăsat în urmă;

6. recunoaște faptul că sectorul public 
și cel privat se vor confrunta cu 
constrângeri financiare semnificative în 
anii care urmează, ceea ce le va afecta 
capacitatea de a sprijini un program de 
investiții, mai ales în ceea ce privește 
obiectivele disproporționat de ambițioase 
ale Pactului verde; solicită insistent 
Comisiei ca, în cadrul strategiei sale 
industriale revizuite, să adopte un model 
care să ofere flexibilitate și sprijin, pentru a 
abandona Pactul verde european;

Or. en

Amendamentul 57
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaște faptul că sectorul public 
și cel privat se vor confrunta cu 
constrângeri financiare semnificative în 
anii care urmează, ceea ce le va afecta 
capacitatea de a sprijini un program de 
investiții, mai ales în ceea ce privește 
obiectivele Pactului verde; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la ritmul inegal de 
dezvoltare, în special în zonele mai puțin 
dezvoltate ale UE, unde este nevoie de 
acțiuni mult mai importante pentru a obține 
transformări; solicită insistent Comisiei ca, 
în cadrul strategiei sale industriale 
revizuite, să adopte un model care să ofere 
flexibilitate și sprijin, pentru ca nimeni să 
nu fie lăsat în urmă;

6. recunoaște faptul că sectorul public 
și cel privat se vor confrunta cu 
constrângeri financiare semnificative în 
anii care urmează, ceea ce le va afecta 
capacitatea de a sprijini un program de 
investiții, mai ales în ceea ce privește 
obiectivele Pactului verde; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la ritmul inegal de 
dezvoltare, în special în zonele mai puțin 
dezvoltate ale UE și în regiunile 
ultraperiferice, unde este nevoie de acțiuni 
mult mai importante pentru a obține 
transformări; solicită insistent Comisiei ca, 
în cadrul strategiei sale industriale 
revizuite, să adopte un model care să ofere 
flexibilitate și sprijin, pentru ca nimeni să 
nu fie lăsat în urmă și pentru a crește 
coeziunea teritorială;

Or. en

Amendamentul 58
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaște faptul că sectorul public 
și cel privat se vor confrunta cu 
constrângeri financiare semnificative în 
anii care urmează, ceea ce le va afecta 
capacitatea de a sprijini un program de 
investiții, mai ales în ceea ce privește 
obiectivele Pactului verde; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la ritmul inegal de 
dezvoltare, în special în zonele mai puțin 
dezvoltate ale UE, unde este nevoie de 
acțiuni mult mai importante pentru a obține 
transformări; solicită insistent Comisiei ca, 

6. recunoaște faptul că cele mai multe 
părți din sectorul public și cel privat se vor 
confrunta cu constrângeri financiare 
semnificative în anii care urmează, însă 
consideră totodată că UE și statele 
membre trebuie să se conformeze Pactului 
verde european pentru ca economia UE 
să devină mai sustenabilă; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la ritmul inegal de 
dezvoltare, în special în zonele mai puțin 
dezvoltate ale UE, unde încă este nevoie 
de acțiuni mai importante pentru a obține 
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în cadrul strategiei sale industriale 
revizuite, să adopte un model care să ofere 
flexibilitate și sprijin, pentru ca nimeni să 
nu fie lăsat în urmă;

transformări; solicită insistent Comisiei ca, 
în cadrul strategiei sale industriale 
revizuite, să adopte un model care să ofere 
flexibilitate și sprijin, pentru ca nimeni să 
nu fie lăsat în urmă;

Or. en

Amendamentul 59
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaște faptul că sectorul public 
și cel privat se vor confrunta cu 
constrângeri financiare semnificative în 
anii care urmează, ceea ce le va afecta 
capacitatea de a sprijini un program de 
investiții, mai ales în ceea ce privește 
obiectivele Pactului verde; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la ritmul inegal de 
dezvoltare, în special în zonele mai puțin 
dezvoltate ale UE, unde este nevoie de 
acțiuni mult mai importante pentru a obține 
transformări; solicită insistent Comisiei ca, 
în cadrul strategiei sale industriale 
revizuite, să adopte un model care să ofere 
flexibilitate și sprijin, pentru ca nimeni să 
nu fie lăsat în urmă;

6. recunoaște faptul că sectorul public 
și cel privat se vor confrunta cu 
constrângeri financiare semnificative în 
anii care urmează, ceea ce le va afecta 
capacitatea de a sprijini un program de 
investiții și de dezvoltare a infrastructurii, 
mai ales în ceea ce privește obiectivele 
Pactului verde; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la ritmul inegal de dezvoltare, în 
special în zonele mai puțin dezvoltate ale 
UE, unde este nevoie de acțiuni mult mai 
importante pentru a obține transformări; 
solicită insistent Comisiei ca, în cadrul 
strategiei sale industriale revizuite, să 
adopte un model care să ofere flexibilitate 
și sprijin, pentru ca nimeni să nu fie lăsat în 
urmă;

Or. en

Amendamentul 60
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită Comisia să propună 
răspunsuri adecvate cu privire la 
modificările sectoriale ulterioare, inclusiv 
pentru a consolida piața unică; subliniază 
necesitatea de a aborda potențialele 
reacții ale societății, precum și de a 
dezvolta concepte și idei care pot constitui 
un răspuns la provocări, cum ar fi 
locurile de muncă care urmează să 
dispară sau să fie înlocuite de robotică 
sau aspectele legate de impozitare care 
vizează locurile de muncă înlocuite cu 
roboti;

Or. en

Amendamentul 61
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că statutul de lider al 
industriilor europene în sectoarele 
strategice ar trebui menținut și dezvoltat, 
mai ales pentru cele care s-au dovedit 
esențiale în timpul pandemiei de COVID-
19, cum ar fi sectorul sănătății și cel 
alimentar;

Or. en

Amendamentul 62
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6b. remarcă importanța digitalizării 
industriilor UE; solicită Comisiei să 
implementeze o piață digitală și de date 
unică europeană și să investească în mod 
semnificativ în rețele de mare viteză 
reziliente și sigure, care să fie disponibile 
și în zonele rurale, în inteligența 
artificială, în economia de date, în 
producția inteligentă și în tehnologia 3D;

Or. en

Amendamentul 63
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. consideră că UE ar trebui să 
investească PIB-ul în mod proporțional în 
cercetare și dezvoltare cel puțin în aceeași 
măsură ca și concurenții săi de la nivel 
mondial, deoarece, în prezent, majoritatea 
investițiilor în CD sunt concentrate în 
industria prelucrătoare și, din cauza lipsei 
capitalului de risc necesar, sectorul CD se 
confruntă și cu o lipsă gravă de capacitate 
inovatoare în cadrul IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 64
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 6 d (nou)



AM\1207130RO.docx 39/70 PE652.522v02-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. recunoaște contribuția 
standardizării la piața unică europeană și 
contribuția sa la creșterea bunăstării 
economice, sociale și de mediu, inclusiv a 
sănătății și siguranței consumatorilor și a 
lucrătorilor; subliniază necesitatea 
dezvoltării, evaluării și utilizării unor 
standarde armonizate pentru a spori 
competitivitatea industriei europene, 
pentru a reduce costurile, pentru a 
îmbunătăți siguranța și pentru a spori 
eficiența productivă și inovatoare;

Or. en

Amendamentul 65
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. evidențiază rolul important pe care 
îl au achizițiile publice în demarcarea 
traiectoriei industriei europene;

7. reiterează necesitatea finalizării 
pieței unice a serviciilor și utilizarea 
strategică a achizițiilor publice în vederea 
creării unei piețe de produse inovatoare și 
durabile, contribuind la crearea unui 
ecosistem favorabil în care întreprinderile 
europene inovatoare și de succes să 
crească pe o piață receptivă;

Or. en

Amendamentul 66
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. evidențiază rolul important pe care 
îl au achizițiile publice în demarcarea 
traiectoriei industriei europene;

7. evidențiază rolul important pe care 
îl au achizițiile publice în demarcarea 
traiectoriei industriei europene; subliniază 
faptul că o piață europeană comună a 
achizițiilor publice oferă oportunități 
semnificative pentru întreprinderile 
situate atât pe teritoriul UE, cât și în afara 
acestuia; subliniază, prin urmare, 
necesitatea recunoașterii principiului 
reciprocității, în special atunci când 
întreprinderilor europene li se refuză 
egalitatea de șanse în țările terțe;

Or. en

Amendamentul 67
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Svenja Hahn

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. evidențiază rolul important pe care 
îl au achizițiile publice în demarcarea 
traiectoriei industriei europene;

7. evidențiază rolul important pe care 
îl au achizițiile publice în demarcarea 
traiectoriei industriei europene și invită 
Comisia să continue să lucreze la punerea 
în aplicare corectă a legislației UE privind 
achizițiile publice pentru a crea o piață 
unică funcțională și armonizată în toate 
sectoarele;

Or. en

Amendamentul 68
Antonius Manders

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. evidențiază rolul important pe care 
îl au achizițiile publice în demarcarea 
traiectoriei industriei europene;

7. evidențiază rolul important pe care 
îl au achizițiile publice în demarcarea 
traiectoriei industriei europene și 
subliniază că aplicarea principiului 
reciprocității între țările din UE și cele din 
afara UE și a principiului condițiilor de 
concurență echitabile între companiile 
din UE și cele din afara UE și între 
produsele acestora, de exemplu în ceea ce 
privește ajutoarele de stat, normele de 
mediu și munca copiilor, ar trebui să fie o 
condiție prealabilă pentru participarea la 
licitațiile de achiziții publice din întreaga 
UE; subliniază, de asemenea, necesitatea 
simplificării în continuare a procedurilor 
de achiziții publice, atât pentru 
companiile din UE, cât și pentru 
guvernele statelor UE;

Or. en

Amendamentul 69
Rasmus Andresen

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. evidențiază rolul important pe care 
îl au achizițiile publice în demarcarea 
traiectoriei industriei europene;

7. evidențiază rolul important pe care 
îl au achizițiile publice în demarcarea 
traiectoriei industriei europene, prin faptul 
că permit relocalizarea unor sectoare 
strategice esențiale, cum ar fi sectorul 
produselor legate de sănătate și sectorul 
agricol, și favorizarea lanțurilor de 
aprovizionare mai scurte și durabile; 
consideră că acestea ar trebui să joace un 
rol esențial pentru planul de redresare 
economică al UE prin prioritizarea și 
încurajarea cererii de produse și servicii 
eco-inovatoare și durabile; solicită 
Comisiei să impună respectarea 
obligatorie a criteriilor sociale și de mediu 
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în cadrul achizițiilor publice, în aliniere 
deplină la obiectivele Noului pact verde;

Or. en

Amendamentul 70
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. evidențiază rolul important pe care 
îl au achizițiile publice în demarcarea 
traiectoriei industriei europene;

7. evidențiază rolul important pe care 
îl au achizițiile publice în demarcarea 
traiectoriei industriei europene; subliniază 
necesitatea de a asigura adoptarea de 
achiziții publice verzi prin introducerea 
unor criterii ecologice obligatorii care să 
încurajeze guvernele să achiziționeze 
bunuri și servicii cu impact mai mic 
asupra mediului, precum și cerințe 
obligatorii de raportare pentru Comisie și 
statele membre cu privire la achizițiile 
publice durabile; evidențiază beneficiile 
potențiale ale unui instrument de filtrare 
a ofertelor „ecologice” pentru a asigura 
compatibilitatea proiectelor de 
infrastructură la scară largă cu 
angajamentele climatice europene și 
pentru a combate „dezinformarea 
ecologică”; solicită asigurarea 
reciprocității efective în cadrul achizițiilor 
publice cu țările terțe, care va consolida 
autonomia și suveranitatea europeană;

Or. en

Amendamentul 71
Andreas Schieder, Marc Angel

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că, în cadrul achizițiilor 
publice, criteriile sociale și ecologice ar 
trebui să fie echivalate cu cele economice;

Or. en

Amendamentul 72
Brando Benifei, Marc Angel, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. recunoaște rolul pe care îl pot juca 
investițiile publice în sprijinirea creșterii 
durabile, crearea de locuri de muncă și 
redresarea economică, după cum a 
demonstrat-o criza provocată de 
pandemia de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 73
Kateřina Konečná

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. este de opinie că normele care 
reglementează concurența în UE ar trebui 
să fie reanalizate, astfel încât să fie 
adaptate atât la piața europeană, cât și la 
contextul economic global; solicită 
Comisiei ca, între timp, să se asigure că 
cadrele temporare aprobate pentru 
ajutoarele de stat nu denaturează 
concurența pe piața unică pe termen mediu 

8. este de opinie că normele care 
reglementează concurența în UE ar trebui 
să fie reanalizate, astfel încât să fie 
adaptate atât la piața europeană, cât și la 
contextul economic global; subliniază că 
normele privind ajutoarele de stat ar 
trebui să aibă în vedere posibilitatea unei 
intervenții publice și democratice a 
statului în economie, promovând o 
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și lung; redresare ecologică și justă din punct de 
vedere social; solicită Comisiei ca, între 
timp, să se asigure că cadrele temporare 
aprobate pentru ajutoarele de stat nu 
agravează inegalitățile pe piața unică pe 
termen mediu și lung și respectă în 
totalitate drepturile consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 74
Antonius Manders

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. este de opinie că normele care 
reglementează concurența în UE ar trebui 
să fie reanalizate, astfel încât să fie 
adaptate atât la piața europeană, cât și la 
contextul economic global; solicită 
Comisiei ca, între timp, să se asigure că 
cadrele temporare aprobate pentru 
ajutoarele de stat nu denaturează 
concurența pe piața unică pe termen 
mediu și lung;

8. este de opinie că normele care 
reglementează concurența în UE ar trebui 
să fie modernizate, astfel încât să fie 
adaptate atât la piața unică europeană, cât 
și la contextul economic global, pentru a 
permite formarea de „campioni europeni” 
capabili să concureze și să aibă succes la 
nivel mondial și a sprijini UE și statele 
sale membre să își mențină statutul de 
lider tehnologic, să obțină suveranitate 
digitală și tehnologică și să blocheze 
preluările ostile ale companiilor strategice 
ale UE de către actori din state din afara 
UE sau susținuți de state din afara UE;

Or. en

Amendamentul 75
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. este de opinie că normele care 8. solicită Comisiei să se asigure că 
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reglementează concurența în UE ar trebui 
să fie reanalizate, astfel încât să fie 
adaptate atât la piața europeană, cât și la 
contextul economic global; solicită 
Comisiei ca, între timp, să se asigure că 
cadrele temporare aprobate pentru 
ajutoarele de stat nu denaturează 
concurența pe piața unică pe termen mediu 
și lung;

cadrele temporare aprobate pentru 
ajutoarele de stat nu denaturează 
concurența pe piața unică pe termen mediu 
și lung și protejează totodată interesul 
IMM-urilor, al microîntreprinderilor și al 
întreprinderilor nou-înființate;

Or. en

Amendamentul 76
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. este de opinie că normele care 
reglementează concurența în UE ar trebui 
să fie reanalizate, astfel încât să fie 
adaptate atât la piața europeană, cât și la 
contextul economic global; solicită 
Comisiei ca, între timp, să se asigure că 
cadrele temporare aprobate pentru 
ajutoarele de stat nu denaturează 
concurența pe piața unică pe termen mediu 
și lung;

8. este de opinie că normele care 
reglementează concurența în UE ar trebui 
să fie reanalizate, astfel încât să fie 
adaptate atât la piața europeană, pentru a 
evita fragmentarea sa, cât și la contextul 
economic global; solicită Comisiei ca, între 
timp, să se asigure că cadrele temporare 
aprobate pentru ajutoarele de stat nu 
denaturează concurența pe piața unică pe 
termen mediu și lung;

Or. en

Amendamentul 77
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. este de opinie că normele care 
reglementează concurența în UE ar trebui 
să fie reanalizate, astfel încât să fie 

8. este de opinie că normele care 
reglementează concurența în UE ar trebui 
să fie reanalizate, astfel încât să fie 
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adaptate atât la piața europeană, cât și la 
contextul economic global; solicită 
Comisiei ca, între timp, să se asigure că 
cadrele temporare aprobate pentru 
ajutoarele de stat nu denaturează 
concurența pe piața unică pe termen mediu 
și lung;

adaptate atât la piața europeană, cât și la 
contextul economic global; solicită 
Comisiei ca, între timp, să se asigure că 
cadrele temporare aprobate pentru 
ajutoarele de stat nu denaturează 
concurența pe piața unică pe termen mediu 
și lung, dar permit totuși o utilizare 
eficace a ajutoarelor de stat în statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 78
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. este de opinie că normele care 
reglementează concurența în UE ar trebui 
să fie reanalizate, astfel încât să fie 
adaptate atât la piața europeană, cât și la 
contextul economic global; solicită 
Comisiei ca, între timp, să se asigure că 
cadrele temporare aprobate pentru 
ajutoarele de stat nu denaturează 
concurența pe piața unică pe termen mediu 
și lung;

8. este de opinie că normele care 
reglementează concurența în UE ar trebui 
să fie reanalizate, astfel încât să fie 
adaptate atât la piața europeană, cât și la 
contextul economic global; solicită 
Comisiei ca, între timp, să se asigure că 
cadrele temporare aprobate pentru 
ajutoarele de stat nu denaturează 
concurența pe piața unică pe termen mediu 
și lung; subliniază că denaturarea 
concurenței trebuie, de asemenea, 
abordată pentru a evita fragmentările pe 
termen lung și pentru a proteja efectiv 
alegerile consumatorilor și drepturile 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 79
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. este de opinie că normele care 
reglementează concurența în UE ar trebui 
să fie reanalizate, astfel încât să fie 
adaptate atât la piața europeană, cât și la 
contextul economic global; solicită 
Comisiei ca, între timp, să se asigure că 
cadrele temporare aprobate pentru 
ajutoarele de stat nu denaturează 
concurența pe piața unică pe termen mediu 
și lung;

8. este de opinie că normele care 
reglementează concurența în UE ar trebui 
să fie reanalizate, astfel încât să fie 
adaptate atât la piața europeană, cât și la 
contextul economic global; solicită 
Comisiei ca, între timp, să se asigure că 
cadrele temporare aprobate pentru 
ajutoarele de stat nu denaturează 
concurența pe piața unică pe termen mediu 
și lung; solicită Comisiei să stabilească 
standarde minime comune pentru a defini 
cerințe pentru întreprinderile care 
beneficiază de asistență financiară care să 
corespundă criteriilor de mediu, sociale și 
de guvernanță, precum și cerințe privind 
transparența impozitării, pentru a evita 
aplicarea unor criterii naționale diferite 
care generează și mai multe discrepanțe;

Or. en

Amendamentul 80
Rasmus Andresen

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. este de opinie că normele care 
reglementează concurența în UE ar trebui 
să fie reanalizate, astfel încât să fie 
adaptate atât la piața europeană, cât și la 
contextul economic global; solicită 
Comisiei ca, între timp, să se asigure că 
cadrele temporare aprobate pentru 
ajutoarele de stat nu denaturează 
concurența pe piața unică pe termen mediu 
și lung;

8. este de opinie că normele care 
reglementează concurența în UE ar trebui 
să fie reanalizate, astfel încât să fie 
adaptate atât la piața europeană, cât și la 
contextul economic global; solicită 
Comisiei ca, între timp, să se asigure că 
cadrele temporare aprobate pentru 
ajutoarele de stat nu denaturează 
concurența pe piața unică pe termen mediu 
și lung; subliniază că aceste fonduri 
trebuie direcționate către proiecte și 
beneficiari care respectă valorile noastre 
fundamentale bazate pe tratate, Acordul 
de la Paris, obiectivele UE privind 
neutralitatea climatică și biodiversitatea și 
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lupta împotriva evaziunii fiscale, a evitării 
obligațiilor fiscale și a spălării banilor1a; 
îndeamnă Comisia să se asigure că 
orientările privind ajutoarele de stat sunt 
compatibile cu aceste condiții și să 
împiedice ca reacțiile economice 
asimetrice ale statelor membre la criză să 
pună în pericol eforturile de convergență 
ale UE și să creeze avantaje inechitabile 
în cadrul pieței unice;
__________________
1a astfel cum se menționează în Rezoluția 
Parlamentului European referitoare la 
noul cadru financiar multianual, 
resursele proprii și planul de redresare 
(2020/2631(RSP)) 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0124_RO.pdf 

Or. en

Amendamentul 81
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. reiterează poziția Parlamentului 
European cu privire la reforma sistemului 
de resurse proprii al UE, inclusiv 
introducerea de noi resurse care sunt mai 
bine aliniate la prioritățile majore ale 
politicilor UE și care stimulează 
progresele în ceea ce privește aceste 
priorități, cum ar fi Pactul verde sau 
echitatea fiscală (adică o bază fiscală 
consolidată comună a societăților, 
impozitarea serviciilor digitale, o taxă pe 
tranzacțiile financiare, venituri din 
mecanismul de comercializare a 
certificatelor de emisii, o contribuție 
pentru materiale plastice și un mecanism 
de ajustare la frontieră a emisiilor de 
dioxid de carbon); subliniază că pachetul 
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de redresare combinat cu politica 
industrială ar trebui să contribuie la 
atingerea acestui obiectiv de lungă 
durată;

Or. en

Amendamentul 82
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. reamintește că, pe durata 
pandemiei de Covid-19, mai multe 
sectoare, precum sectorul alimentar sau 
farmaceutic, și lanțurile de aprovizionare 
ale acestora au fost perturbate masiv, 
obligând producătorii și procesatorii să 
identifice noi furnizori și să găsească 
debușeuri comerciale alternative; 
subliniază că, fără a introduce măsuri 
protecționiste, strategia industrială 
revizuită trebuie să conducă la 
schimbările necesare într-un mod corect 
și sustenabil, pentru a evita colapsul viitor 
al lanțurilor de aprovizionare și blocaje 
ale producției din cauza relocărilor;

Or. en

Amendamentul 83
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că o revizuire a 
strategiei industriale a UE trebuie să 
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promoveze crearea de IMM-uri și 
pătrunderea acestora pe piața unică, 
afirmând necesitatea unui mediu stabil, 
previzibil și reglementat în mod 
corespunzător, în care să își desfășoare 
activitatea și să își mențină 
competitivitatea și cota de piață, precum și 
creșterea generală, investițiile și crearea 
de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 84
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită Comisiei să integreze în 
noua strategie industrială mecanisme 
care să niveleze costurile producției 
industriale durabile a UE, asigurând 
competitivitatea industriei UE pe piața 
mondială;

Or. en

Amendamentul 85
Rasmus Andresen

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că strategia industrială ar 
trebui să sprijine liberul schimb și 
angajamentul UE de a colabora cu 
partenerii noștri mondiali; invită Comisia 
să clarifice cum intenționează să mențină 
aceste angajamente în paralel cu 
promovarea emergenței unor lideri 
mondiali originari din Europa; invită, de 

9. subliniază că strategia industrială ar 
trebui să sprijine comerțul echitabil, 
autonomia strategică și o relocalizare 
efectivă a producției, precum și 
angajamentul UE de a colabora cu 
partenerii noștri mondiali asupra reformei 
sistemului comercial multilateral; invită 
Comisia să clarifice cum intenționează să 
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asemenea, Comisia să clarifice domeniile 
în care consideră că autonomia este 
necesară și în interesul economic al UE;

mențină aceste angajamente în paralel cu 
promovarea emergenței unor lideri 
mondiali originari din Europa; invită, de 
asemenea, Comisia să clarifice domeniile 
în care consideră că autonomia este 
necesară și în interesul economic al UE; 
insistă asupra faptului că promovarea 
acestor lideri mondiali sau a așa-
numiților campioni europeni nu trebuie 
să fie în niciun caz în detrimentul 
concurenței echitabile pe piața unică și în 
dezavantajul IMM-urilor și al micilor 
întreprinderi nou-înființate emergente, 
ceea ce, prin extindere, ar afecta și 
consumatorii europeni;

Or. en

Amendamentul 86
Arba Kokalari

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că strategia industrială ar 
trebui să sprijine liberul schimb și 
angajamentul UE de a colabora cu 
partenerii noștri mondiali; invită Comisia 
să clarifice cum intenționează să mențină 
aceste angajamente în paralel cu 
promovarea emergenței unor lideri 
mondiali originari din Europa; invită, de 
asemenea, Comisia să clarifice domeniile 
în care consideră că autonomia este 
necesară și în interesul economic al UE;

9. subliniază că strategia industrială ar 
trebui să sprijine liberul schimb și 
angajamentul UE de a colabora cu 
partenerii noștri mondiali; solicită 
Comisiei să se asigure că orice revizuire 
viitoare a normelor care reglementează 
concurența și ajutoarele de stat urmărește 
să promoveze concurența și pe piața 
internă;

Or. en

Amendamentul 87
Andreas Schieder, Marc Angel

Proiect de aviz
Punctul 9
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Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că strategia industrială ar 
trebui să sprijine liberul schimb și 
angajamentul UE de a colabora cu 
partenerii noștri mondiali; invită Comisia 
să clarifice cum intenționează să mențină 
aceste angajamente în paralel cu 
promovarea emergenței unor lideri 
mondiali originari din Europa; invită, de 
asemenea, Comisia să clarifice domeniile 
în care consideră că autonomia este 
necesară și în interesul economic al UE;

9. subliniază că strategia industrială ar 
trebui să sprijine comerțul liber, echitabil 
și sustenabil și angajamentul UE de a 
colabora cu partenerii noștri mondiali; 
invită Comisia să clarifice cum 
intenționează să mențină aceste 
angajamente în paralel cu promovarea 
emergenței unor lideri mondiali originari 
din Europa; invită, de asemenea, Comisia 
să clarifice domeniile în care consideră că 
autonomia este necesară și în interesul 
economic al UE;

Or. en

Amendamentul 88
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că strategia industrială ar 
trebui să sprijine liberul schimb și 
angajamentul UE de a colabora cu 
partenerii noștri mondiali; invită Comisia 
să clarifice cum intenționează să mențină 
aceste angajamente în paralel cu 
promovarea emergenței unor lideri 
mondiali originari din Europa; invită, de 
asemenea, Comisia să clarifice domeniile 
în care consideră că autonomia este 
necesară și în interesul economic al UE;

9. subliniază că strategia industrială ar 
trebui să sprijine comerțul liber și echitabil 
și angajamentul UE de a colabora cu 
partenerii noștri mondiali; invită Comisia 
să clarifice cum intenționează să mențină 
aceste angajamente în paralel cu 
promovarea emergenței unor lideri 
mondiali originari din Europa; invită, de 
asemenea, Comisia să clarifice domeniile 
în care consideră că autonomia este 
necesară și în interesul economic al UE;

Or. en

Amendamentul 89
Andreas Schwab
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Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că strategia industrială ar 
trebui să sprijine liberul schimb și 
angajamentul UE de a colabora cu 
partenerii noștri mondiali; invită Comisia 
să clarifice cum intenționează să mențină 
aceste angajamente în paralel cu 
promovarea emergenței unor lideri 
mondiali originari din Europa; invită, de 
asemenea, Comisia să clarifice domeniile 
în care consideră că autonomia este 
necesară și în interesul economic al UE;

9. subliniază că strategia industrială ar 
trebui să sprijine liberul schimb și 
angajamentul UE de a colabora cu 
partenerii noștri mondiali; invită Comisia 
să evalueze care sectoare industriale sunt 
esențiale pentru Europa și joacă un rol 
strategic, astfel încât aceste ecosisteme și 
lanțuri valorice să poată fi consolidate 
pentru a deveni reziliente, în așa fel încât 
să fie mai independente de actorii non-
europeni;

Or. en

Amendamentul 90
Kateřina Konečná

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că strategia industrială ar 
trebui să sprijine liberul schimb și 
angajamentul UE de a colabora cu 
partenerii noștri mondiali; invită Comisia 
să clarifice cum intenționează să mențină 
aceste angajamente în paralel cu 
promovarea emergenței unor lideri 
mondiali originari din Europa; invită, de 
asemenea, Comisia să clarifice domeniile 
în care consideră că autonomia este 
necesară și în interesul economic al UE;

9. subliniază că strategia industrială ar 
trebui să sprijine liberul schimb și 
angajamentul UE de a colabora cu 
partenerii noștri mondiali; invită Comisia 
să clarifice cum intenționează să mențină 
aceste angajamente în paralel cu 
promovarea emergenței unor lideri 
mondiali originari din Europa; invită, de 
asemenea, Comisia să clarifice domeniile 
în care consideră că autonomia este 
necesară și în interesul economic al UE 
prin relocalizarea producției și a 
industriei;

Or. en

Amendamentul 91
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş
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Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că strategia industrială ar 
trebui să sprijine liberul schimb și 
angajamentul UE de a colabora cu 
partenerii noștri mondiali; invită Comisia 
să clarifice cum intenționează să mențină 
aceste angajamente în paralel cu 
promovarea emergenței unor lideri 
mondiali originari din Europa; invită, de 
asemenea, Comisia să clarifice domeniile 
în care consideră că autonomia este 
necesară și în interesul economic al UE;

9. subliniază că strategia industrială ar 
trebui să sprijine liberul schimb și 
angajamentul UE de a colabora cu 
partenerii noștri mondiali; invită Comisia 
să clarifice cum intenționează să mențină 
aceste angajamente în paralel cu 
promovarea emergenței unor lideri 
mondiali originari din Europa; invită, de 
asemenea, Comisia să clarifice domeniile 
în care consideră că autonomia este 
necesară și în interesul economic al UE și 
să prevină dependența excesivă a 
industriei UE de țările terțe pentru 
produsele critice;

Or. en

Amendamentul 92
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando 
Benifei

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că strategia industrială ar 
trebui să sprijine liberul schimb și 
angajamentul UE de a colabora cu 
partenerii noștri mondiali; invită Comisia 
să clarifice cum intenționează să mențină 
aceste angajamente în paralel cu 
promovarea emergenței unor lideri 
mondiali originari din Europa; invită, de 
asemenea, Comisia să clarifice domeniile 
în care consideră că autonomia este 
necesară și în interesul economic al UE;

9. subliniază că strategia industrială ar 
trebui să sprijine liberul schimb și 
angajamentul UE de a colabora cu 
partenerii noștri mondiali; invită Comisia 
să clarifice cum intenționează să mențină 
aceste angajamente în paralel cu 
promovarea emergenței unor lideri 
mondiali originari din Europa; invită, de 
asemenea, Comisia să clarifice domeniile 
în care consideră că autonomia este 
necesară și în interesul economic al UE; 
subliniază că, pentru a menține condiții 
de concurență echitabile, suveranitatea sa 
alimentară și practicile sale durabile, UE 
trebuie să se asigure că sectoarele 
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sensibile și esențiale, precum agricultura 
și pescuitul, nu sunt utilizate ca monedă 
de schimb în negocierile viitoarelor 
acorduri comerciale.

Or. en

Amendamentul 93
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază că gradul ridicat de 
divergență în ceea ce privește controalele 
asupra produselor din țări terțe, 
procedurile vamale și politicile de 
sancționare la punctele de intrare ale UE 
în uniunea vamală generează adesea nu 
numai denaturări ale fluxurilor 
comerciale și ale lanțurilor de 
aprovizionare, ci și riscuri considerabile 
la adresa sănătății și siguranței 
consumatorilor pe piața unică europeană; 
insistă ca Comisia să se asigure că 
controalele vamale din întreaga UE 
respectă aceleași standarde, prin 
intermediul unui mecanism de control 
vamal unificat direct, în coordonare cu 
statele membre și cu respectarea deplină a 
principiului subsidiarității;

Or. en

Amendamentul 94
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Maria 
da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază că digitalizarea uniunii 
vamale și verificările consolidate înainte 
ca materialele industriale de intrare să 
pătrundă pe piața internă sunt necesare 
pentru a asigura respectarea standardelor 
europene la toate importurile;

Or. en

Amendamentul 95
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 9 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. subliniază necesitatea consolidării 
industriei europene pentru a dezvolta noi 
piețe pentru o economie circulară neutră 
din punct de vedere climatic și o piață pe 
deplin funcțională pentru materiile prime 
secundare;

Or. en

Amendamentul 96
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 9 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9c. subliniază importanța consolidării 
cooperării UE între instituțiile europene, 
statele membre, BEI, principalii actori 
industriali și inovatori, IMM-uri, precum 
și crearea de noi parteneriate în domenii 
strategice, precum European Battery 
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Alliance (ABE), creând lanțuri valorice 
de producție competitive în Europa, în 
concordanță cu obiectivele digitale și de 
mediu ale Pactului verde;

Or. en

Amendamentul 97
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. reamintește că sectorul 
autovehiculelor este vizat de multe dintre 
transformările prevăzute pentru viitoarea 
economie și a fost puternic afectat de 
impactul pandemiei de COVID-19; 
consideră că strategia industrială revizuită 
ar trebui să prevadă acțiuni specifice pentru 
acest sector, inclusiv sprijin financiar 
adecvat.

10. reamintește că sectorul 
autovehiculelor este vizat de multe dintre 
transformările prevăzute pentru viitoarea 
economie și, în plus, a fost puternic afectat 
de impactul pandemiei de COVID-19; 
consideră că strategia industrială revizuită 
ar trebui să prevadă acțiuni specifice pentru 
acest sector, inclusiv sprijin financiar 
adecvat, care să stimuleze cererea de 
vehicule ca parte a procesului de scoatere 
din circulație a modelelor mai vechi de pe 
drumurile din întreaga UE, nu numai din 
unele state membre, și a înlăturării 
tuturor obstacolelor din calea inovațiilor 
de pe piață, prin deblocarea omologărilor 
de tip și a înmatriculărilor vehiculelor de 
ultimă tehnologie și prin realizarea de 
investiții în infrastructuri orientate către 
viitor, cum ar fi stațiile de reîncărcare și 
realimentare.

Or. en

Amendamentul 98
Rasmus Andresen

Proiect de aviz
Punctul 10



PE652.522v02-00 58/70 AM\1207130RO.docx

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

10. reamintește că sectorul 
autovehiculelor este vizat de multe dintre 
transformările prevăzute pentru viitoarea 
economie și a fost puternic afectat de 
impactul pandemiei de COVID-19; 
consideră că strategia industrială revizuită 
ar trebui să prevadă acțiuni specifice pentru 
acest sector, inclusiv sprijin financiar 
adecvat.

10. reamintește că sectorul 
autovehiculelor este vizat de multe dintre 
transformările prevăzute pentru viitoarea 
economie și a fost puternic afectat de 
impactul pandemiei de COVID-19; 
consideră că strategia industrială revizuită 
ar trebui să prevadă acțiuni specifice pentru 
acest sector, inclusiv sprijin financiar 
specific pentru trecerea rapidă și completă 
la producția de autovehicule cu emisii 
zero, care să fie condiționată de realizarea 
de reforme favorabile climei în procesul 
de producție și de proiectare a produselor 
și să fie sensibilă la efectul perturbator pe 
care aceste măsuri de sprijin le-ar putea 
avea pe piața unică.

Or. en

Amendamentul 99
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. reamintește că sectorul 
autovehiculelor este vizat de multe dintre 
transformările prevăzute pentru viitoarea 
economie și a fost puternic afectat de 
impactul pandemiei de COVID-19; 
consideră că strategia industrială revizuită 
ar trebui să prevadă acțiuni specifice pentru 
acest sector, inclusiv sprijin financiar 
adecvat.

10. reamintește că mai multe sectoare, 
inclusiv, printre altele, sectorul 
autovehiculelor, al aviației, al ingineriei 
mecanice, al logisticii, al alimentelor și al 
produselor farmaceutice, sunt vizate de 
multe dintre transformările prevăzute 
pentru viitoarea economie și a fost puternic 
afectat de impactul pandemiei de COVID-
19; consideră că strategia industrială 
revizuită ar trebui să prevadă acțiuni 
specifice pentru aceste sectoare, inclusiv 
cerințe inevitabile de continuare a 
ecologizării și de asigurare a 
sustenabilității, prin stimulente financiare 
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adecvate.

Or. en

Amendamentul 100
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Clara Aguilera

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. reamintește că sectorul 
autovehiculelor este vizat de multe dintre 
transformările prevăzute pentru viitoarea 
economie și a fost puternic afectat de 
impactul pandemiei de COVID-19; 
consideră că strategia industrială revizuită 
ar trebui să prevadă acțiuni specifice pentru 
acest sector, inclusiv sprijin financiar 
adecvat.

10. reamintește că sectorul 
autovehiculelor este vizat de multe dintre 
transformările prevăzute pentru viitoarea 
economie și a fost puternic afectat de 
impactul pandemiei de COVID-19; 
consideră că strategia industrială revizuită 
ar trebui să prevadă acțiuni specifice pentru 
acest sector, inclusiv sprijin financiar 
adecvat, și solicită Comisiei să aibă în 
vedere amânarea punerii în aplicare a 
reglementărilor care aveau ca termen 
1 ianuarie 2021.

Or. en

Amendamentul 101
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. reamintește că sectorul 
autovehiculelor este vizat de multe dintre 
transformările prevăzute pentru viitoarea 
economie și a fost puternic afectat de 
impactul pandemiei de COVID-19; 
consideră că strategia industrială revizuită 
ar trebui să prevadă acțiuni specifice pentru 
acest sector, inclusiv sprijin financiar 

10. reamintește că sectorul 
autovehiculelor este vizat de multe dintre 
transformările prevăzute pentru viitoarea 
economie și a fost puternic afectat de 
impactul pandemiei de COVID-19; 
consideră că strategia industrială revizuită 
ar trebui să prevadă acțiuni specifice pentru 
acest sector economic esențial, inclusiv 
sprijin financiar adecvat, independent de 
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adecvat. orientarea producției către motorul 
electric sau motorul cu combustie;

Or. en

Amendamentul 102
Tomislav Sokol, Pablo Arias Echeverría

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. reamintește că sectorul 
autovehiculelor este vizat de multe dintre 
transformările prevăzute pentru viitoarea 
economie și a fost puternic afectat de 
impactul pandemiei de COVID-19; 
consideră că strategia industrială revizuită 
ar trebui să prevadă acțiuni specifice pentru 
acest sector, inclusiv sprijin financiar 
adecvat.

10. reamintește că numeroase sectoare 
care sunt extrem de importante pentru 
economia europeană, cum ar fi sectorul 
autovehiculelor au fost puternic afectate de 
impactul pandemiei de COVID-19; 
consideră că strategia industrială revizuită 
ar trebui să prevadă acțiuni specifice pentru 
aceste sectoare, inclusiv sprijin financiar 
adecvat, care să nu aibă un impact 
negativ asupra competitivității economiei 
pe piața unică.

Or. en

Amendamentul 103
Arba Kokalari

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. reamintește că sectorul 
autovehiculelor este vizat de multe dintre 
transformările prevăzute pentru viitoarea 
economie și a fost puternic afectat de 
impactul pandemiei de COVID-19; 
consideră că strategia industrială revizuită 
ar trebui să prevadă acțiuni specifice pentru 
acest sector, inclusiv sprijin financiar 
adecvat.

10. reamintește că sectorul 
autovehiculelor este vizat de multe dintre 
transformările prevăzute pentru viitoarea 
economie și a fost puternic afectat de 
impactul pandemiei de COVID-19; 
consideră că strategia industrială revizuită 
ar trebui să prevadă acțiuni specifice pentru 
acest sector, inclusiv sprijin financiar 
adecvat și investiții în electrificare și în 
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tehnologii durabile.

Or. en

Amendamentul 104
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. subliniază importanța măsurilor și 
a canalelor de informare destinate IMM-
urilor și întreprinderilor nou-înființate 
pentru o digitalizare efectivă și avansarea 
către proiectul „Industrializare 4.0”; 
solicită Comisiei și statelor membre să 
ofere sprijin pentru întreprinderile nou-
înființate și IMM-uri prin angajamente 
financiare suplimentare la Programul 
pentru piața unică și Centrele de inovare 
digitală pentru a-și dezvolta, a desfășura 
și a proteja produsele și, astfel, să le 
permită să își valorifice pe deplin 
potențialul de creștere și creare de locuri 
de muncă în Europa; subliniază 
importanța coordonării cu alți actori 
mondiali importanți în materie de 
tehnologii emergente, astfel încât să se 
creeze o abordare compatibilă la nivel 
global care să permită extinderea liberă a 
întreprinderilor europene, inclusiv a 
IMM-urilor, pe piețele globale, nu doar pe 
cele din Europa;

Or. en

Amendamentul 105
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

10a. reamintește că sectorul alimentar 
a fost puternic afectat de criza provocată 
de pandemia de COVID-19, forțând 
diferite sectoare și lucrătorii săi să se 
adapteze rapid la reducerile din cadrul 
lanțurilor de aprovizionare și la noile 
cerințe în materie de sănătate, 
menținându-și totodată activitatea și 
asigurând produse de bază critice 
populației europene; invită Comisia să 
examineze posibilele mecanisme din 
strategia industrială revizuită pentru a 
consolida industria alimentară europeană 
ca fundament necesar de asigurare a 
suveranității alimentare a UE, pentru a 
proteja producția neîntreruptă și 
transportul fără bariere pe piața unică și 
pentru a garanta stabilitatea și 
competitivitatea globală a sectorului.

Or. en

Amendamentul 106
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Svenja Hahn

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. subliniază că noua strategie 
industrială ar trebui să sprijine inovarea 
în sectorul autovehiculelor și utilajelor, 
ceea ce va ajuta industria să își 
îndeplinească obiectivele privind emisiile, 
fabricând echipamente și vehicule cu 
motor electric și cu combustie mai 
ecologice, cu o durată de viață mai lungă 
și cu amprente de carbon mai scăzute; 
consideră că astfel de acțiuni pot spori 
încrederea consumatorului în calitatea 
produselor achiziționate și fabricate pe 
piața internă și pot consolida economia 
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noastră pe mai departe;

Or. en

Amendamentul 107
Andreas Schieder, Marc Angel

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. subliniază că criza provocată de 
pandemia de Covid-19 a arătat 
dependența Uniunii Europene și a statelor 
sale membre de țările non-europene în 
ceea ce privește producția de produse 
farmaceutice și de echipamente medicale; 
subliniază că va fi extrem de important ca 
fabricanții și producătorii din UE în 
domeniul medicamentelor să fie sprijiniți, 
pentru a promova independența 
economică de țări terțe precum China și 
pentru a garanta autosuficiența 
europeană în acest domeniu important.

Or. en

Amendamentul 108
Tomislav Sokol, Pablo Arias Echeverría

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. consideră că strategia industrială 
revizuită ar trebui să vizeze realizarea 
autosuficienței UE în producerea de 
echipamente medicale de protecție și de 
substanțe active pentru producția de 
medicamente, pentru a garanta 
disponibilitatea produselor pentru 
consumatori și pentru a evita slăbirea și 
fragmentarea pieței unice prin impunerea 
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de restricții la export între statele membre.

Or. en

Amendamentul 109
Rasmus Andresen

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. consideră că strategia industrială 
a UE trebuie să se bazeze pe o abordare 
centrată pe eficiența energetică și a 
utilizării resurselor și pe economia 
circulară, pentru a permite tranziția către 
lanțuri valorice ecologice, durabile și 
reziliente; subliniază, de asemenea, că ar 
trebui stimulată inovarea în sectoarele și 
tehnologiile esențiale pentru tranziția 
ecologică și durabilă, prin investiții 
adecvate în cercetare și dezvoltare.

Or. en

Amendamentul 110
Antonius Manders

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. subliniază importanța învățării pe 
tot parcursul vieții pentru angajați, 
companii, guverne și instituțiile UE 
deopotrivă, pentru a putea răspunde în cel 
mai bun mod posibil provocărilor actuale, 
cu cunoștințe și competențe actualizate.

Or. en
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Amendamentul 111
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. subliniază necesitatea dezvoltării 
de politici inteligente în materie de 
proprietate intelectuală pentru a menține 
și a consolida suveranitatea și 
competitivitatea industrială a Europei și 
pentru a promova condiții de concurență 
echitabile la nivel mondial, asigurând 
totodată măsuri mai eficiente de 
combatere a furtului de proprietate 
intelectuală.

Or. en

Amendamentul 112
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. invită Comisia să promoveze o 
industrie a științelor vieții care să asigure 
capacitatea inovatoare europeană în ceea 
ce privește menținerea și dezvoltarea 
producției de medicamente esențiale și de 
echipamente medicale.

Or. en

Amendamentul 113
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 10 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

10b. subliniază că noile tehnologii, cum 
ar fi inteligența artificială (IA), internetul 
obiectelor și robotica joacă un rol 
esențial, proporțional cu potențialul lor de 
a contribui la dezvoltarea de procese și 
inovații industriale, oferind beneficii 
consumatorilor prin produse și servicii 
inovatoare, iar pentru companii, prin 
performanțe optimizate; subliniază că 
politica industrială ar trebui să țină 
seama de cadrul juridic al Uniunii privind 
siguranța consumatorilor, iar 
răspunderea ar trebui să însoțească în 
timp util evoluțiile tehnologice și să 
asigure un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor, încredere în noile 
tehnologii și securitate juridică pentru 
întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 114
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Proiect de aviz
Punctul 10 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. subliniază importanța agendei de 
creștere durabilă ghidată de știință și 
inovare, care să promoveze deschiderea 
economică și piețe favorabile inovării; 
subliniază că aceasta ar trebui să se 
bazeze pe o abordare holistică, dotată cu 
un mix ambițios de politici cu niveluri mai 
mari de investiții, inclusiv investiții străine 
directe, în cercetare și inovare și în 
reînnoirea industriei europene atât în 
sectoare noi, promițătoare, cât și în 
sectoare mature, precum pescuitul și 
agroindustria europene.
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Or. en

Amendamentul 115
Rasmus Andresen

Proiect de aviz
Punctul 10 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. salută noul plan de acțiune privind 
materiile prime critice, care este orientat 
către consolidarea piețelor cruciale într-
un mod durabil pentru electromobilitate, 
baterii, energii din surse regenerabile, 
medicamente, aplicații aerospațiale, de 
apărare și digitale susținute de punerea în 
aplicare a planului de acțiune pentru 
economia circulară, realizând legătura 
corectă între resurse și sustenabilitate.

Or. en

Amendamentul 116
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 10 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. consideră că proiectele IPCEI au 
un rol-cheie în consolidarea diferitelor 
dimensiuni ale pieței interne, având în 
vedere amploarea lor semnificativă și 
utilizarea finanțării; sprijină utilizarea 
fondurilor politicii de coeziune pentru a 
îmbunătăți realizarea proiectelor actuale 
și viitoare, având în vedere oportunitățile 
pe care le oferă acestea pentru 
dezvoltarea IMM-urilor europene.

Or. en
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Amendamentul 117
Rasmus Andresen

Proiect de aviz
Punctul 10 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10c. încurajează apariția și dezvoltarea 
întreprinderilor mici și a întreprinderilor 
nou-înființate în domeniile digital și 
tehnologic, stimulând astfel inovarea în 
Europa prin inițiative și programe de 
finanțare adaptate nevoilor și 
posibilităților lor, prevenind în același 
timp obstacolele din calea dezvoltării lor 
prin eforturi sporite de a descuraja cvasi-
monopolurile existente pe piață, inclusiv 
prin intermediul unei taxe digitale și 
aplicarea normelor antitrust.

Or. en

Amendamentul 118
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proiect de aviz
Punctul 10 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10c. solicită Comisiei să 
îmbunătățească în continuare măsurile de 
prevenire a dezechilibrelor în lanțul 
european de aprovizionare cu produse 
alimentare, unde practicile comerciale 
neloiale pun în pericol unele dintre 
verigile acestora.

Or. en

Amendamentul 119
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel
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Proiect de aviz
Punctul 10 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10d. subliniază importanța elaborării 
unei politici industriale care să răspundă 
provocărilor demografice ale multor 
regiuni ale UE, prin promovarea 
sectoarelor care stimulează ocuparea 
forței de muncă la nivel local și regional 
și care atrag o nouă generație de 
lucrători.

Or. en

Amendamentul 120
Rasmus Andresen

Proiect de aviz
Punctul 10 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10d. salută Legea privind serviciile 
digitale, dar subliniază că noua Lege 
privind serviciile digitale oferă siguranță 
doar consumatorilor online; solicită 
norme clare pentru combaterea 
practicilor abuzive și protejarea 
consumatorilor în toate domeniile de 
interacțiune.

Or. en

Amendamentul 121
Rasmus Andresen

Proiect de aviz
Punctul 10 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10e. solicită o condiționalitate 
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ecologică clară în tranziția digitală, având 
în vedere îndeosebi resursele specifice și 
consumul de energie inerente.

Or. en


