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Amendamentul 1
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 3 
alineatul (3) din TUE, care se referă la 
piața internă, la dezvoltarea durabilă și la 
economia socială de piață,

Or. en

Amendamentul 2
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Propunere de rezoluție
Referirea 3 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Pilonul european 
al drepturilor sociale,

Or. en

Amendamentul 3
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Propunere de rezoluție
Referirea 3 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 27 mai 2020 intitulată 
„Acum este momentul Europei: să 
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reparăm prejudiciile aduse de criză și să 
pregătim viitorul pentru noua generație” 
(COM(2020)0456),

Or. en

Amendamentul 4
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Propunere de rezoluție
Referirea 3 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere concluziile privind 
indicele economiei și societății digitale 
2020, publicat la 11 iunie 2020,

Or. en

Amendamentul 5
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 27 mai 2020 intitulată 
„Adaptarea programului de lucru al 
Comisiei pentru 2020” (COM(2020)0440),

Or. en

Amendamentul 6
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Sven Schulze, 
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Hildegard Bentele, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça 
Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 11 martie 2020 intitulată 
„Un nou Plan de acțiune privind 
economia circulară Pentru o Europă mai 
curată și mai competitivă” 
(COM(2020)0098) și Comunicarea 
Comisiei din 2 decembrie 2015 intitulată 
„Închiderea buclei - un plan de acțiune al 
UE pentru economia circulară” 
(COM(2015)0614),

Or. en

Amendamentul 7
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 12 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere concluziile pe 
tema „Mai multă circularitate - tranziția 
către o societate durabilă”, astfel cum au 
fost adoptate de Consiliu în cea de-a 
3716-a reuniune, care a avut loc la 4 
octombrie 2019 (12791/19),

Or. en

Amendamentul 8
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
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Referirea 12 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere propunerea 
Comisiei pentru Un nou plan de acțiune 
privind economia circulară 
(COM(2020)0098),

Or. en

Amendamentul 9
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Referirea 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere propunerea 
Comisiei de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de instituire a 
cadrului pentru realizarea neutralității 
climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea 
europeană a climei) din 4 martie 2020 
(COM(2020)0080),

eliminat

Or. en

Amendamentul 10
Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Referirea 13 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei intitulată „O strategie 
europeană privind datele” 
(COM(2020)0066),

Or. en
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Amendamentul 11
Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Referirea 13 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul privind 
implicațiile în materie de siguranță și 
răspundere ale inteligenței artificiale, ale 
internetului obiectelor cu aplicații în 
industrie și ale roboticii 
(COM(2020)0064),

Or. en

Amendamentul 12
Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Cartea albă a 
Comisiei privind Inteligența artificială: O 
abordare europeană axată pe excelență și 
încredere (COM(2020)0065),

Or. en

Amendamentul 13
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Referirea 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 
15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul 

eliminat
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ecologic european (2019/2956(RSP))3,
_________________
3 Texte adoptate, P9_TA(2020)0005.

Or. en

Amendamentul 14
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 
15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul 
ecologic european (2019/2956(RSP))3,

eliminat

_________________
3 Texte adoptate, P9_TA(2020)0005.

Or. en

Amendamentul 15
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Referirea 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 11 decembrie 2019 privind 
Pactul ecologic european 
(COM(2019)0640),

eliminat

Or. en

Amendamentul 16
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, 
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Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Nicola Danti, Katalin Cseh, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Referirea 21 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere concluziile 
Consiliului European din 22 martie 2019 
(EUCO 1/19),

Or. en

Amendamentul 17
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Referirea 21 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 2 iunie 2020 privind foaia de 
parcurs a strategiei privind 
medicamentele - accesul pacienților la 
medicamente în timp util și la prețuri 
accesibile;

Or. en

Amendamentul 18
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 29 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere concluziile 
Consiliului European (22 mai 2013),

Or. en
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Amendamentul 19
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Propunere de rezoluție
Referirea 35 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere „Masterplanul 
pentru 2050 al industriilor mari 
consumatoare de energie. Raport al 
Grupului la nivel înalt pentru industriile 
mari consumatoare de energie, 2019”,

Or. en

Amendamentul 20
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Referirea 37 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere concluziile pe 
tema „Mai multă circularitate - tranziția 
către o societate durabilă”, astfel cum au 
fost adoptate de Consiliu la cea de-a 3716-
a reuniune, care a avut loc la 4 octombrie 
2019 (12791/19),

Or. en

Amendamentul 21
Jens Geier, Victor Negrescu, Petra Kammerevert, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio

Propunere de rezoluție
Referirea 38 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Concluziile din 15 
noiembrie 2018 ale Consiliului privind 
Planul de lucru în domeniul culturii 
pentru perioada 2019 -2022 (2018/C 
460/10),

Or. en

Amendamentul 22
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio

Propunere de rezoluție
Referirea 38 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 22 mai 2018 intitulată 
„Construirea unei Europe mai puternice: 
rolul politicilor în domeniul tineretului, 
educației și culturii” (COM(2018)0268),

Or. en

Amendamentul 23
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio

Propunere de rezoluție
Referirea 38 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere comunicarea 
Comisiei din 22 mai 2018 intitulată „O 
nouă agendă europeană pentru cultură” 
(COM(2018)0267),

Or. en
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Amendamentul 24
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Massimiliano Smeriglio

Propunere de rezoluție
Referirea 38 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 14 noiembrie 2017 intitulată 
„Consolidarea identității europene prin 
educație și cultură” (COM(2017)0673),

Or. en

Amendamentul 25
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Massimiliano Smeriglio

Propunere de rezoluție
Referirea 38 e (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
13 decembrie 2016 referitoare la o politică 
coerentă a UE pentru industriile culturale 
și creative (2016/2072(INI)),

Or. en

Amendamentul 26
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Propunere de rezoluție
Referirea 38 f (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul 
Grupului la nivel înalt pentru industriile 
mari consumatoare de energie intitulat 
„Masterplanul pentru o transformare 
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competitivă a industriilor din UE mari 
consumatoare de energie, care să permită 
o economie circulară neutră din punct de 
vedere climatic până în 2050”,

Or. en

Amendamentul 27
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile sale mai competitive la nivel 
mondial, mai reziliente și mai durabile din 
punct de vedere ecologic; întrucât o astfel 
de strategie ar trebui să urmărească 
tranziția industriilor europene către 
digitalizare și neutralitate climatică, 
acordând prioritate principiului „eficiența 
energetică pe primul loc”, economiilor de 
energie și tehnologiilor din domeniul 
energiei din surse regenerabile;

A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile sale mai competitive la nivel 
mondial, mai reziliente și în concordanță 
cu obiectivul privind scăderea 
temperaturii cu 1,5 de grade, stabilit prin 
Acordul de la Paris și prin Pactul verde 
european; întrucât o astfel de strategie 
trebuie să asigure tranziția către o bază 
industrială europeană modernă, 
digitalizată, bazată complet pe surse 
regenerabile, foarte eficientă din punct de 
vedere al utilizării energiei și resurselor, 
cu zero emisii nete de gaze cu efect de 
seră, până cel târziu în 2040; întrucât 
trebuie să se acorde atenție principiului 
eficiența energetică pe primul loc, 
economiilor de energie și de resurse, 
tehnologiilor din domeniul energiei din 
surse regenerabile, circularității și 
mediului netoxic, menținând și dezvoltând 
competitivitatea internațională și evitând 
delocalizarea industriilor europene; 
întrucât competitivitatea industrială și 
politica privind clima se consolidează 
reciproc și reindustrializarea inovatoare și 
fără efecte negative asupra climei va crea 
locuri de muncă locale și va asigura 
competitivitatea economiei europene;

Or. en
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Amendamentul 28
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, 
Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Nicola Danti, Katalin Cseh, Martina 
Dlabajová, Fredrick Federley, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile sale mai competitive la nivel 
mondial, mai reziliente și mai durabile din 
punct de vedere ecologic; întrucât o astfel 
de strategie ar trebui să urmărească 
tranziția industriilor europene către 
digitalizare și neutralitate climatică, 
acordând prioritate principiului „eficiența 
energetică pe primul loc”, economiilor de 
energie și tehnologiilor din domeniul 
energiei din surse regenerabile;

A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile sale mai competitive la nivel 
mondial, mai inovatoare, mai favorabile 
incluziunii, mai reziliente, mai digitalizate 
și mai durabile din punct de vedere 
ecologic; întrucât o astfel de strategie ar 
trebui să urmărească tranziția industriilor 
europene către digitalizare și neutralitate 
climatică, să consolideze rolul de lider și 
competitivitatea europeană și reducerea 
dependenței de alte țări ale lumii în 
lanțurile valorice strategice, menținând 
totodată o piață deschisă, acordând 
prioritate principiului „eficiența energetică 
pe primul loc”, economiilor de energie și 
tehnologiilor din domeniul energiei 
decarbonizate și din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 29
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile sale mai competitive la nivel 
mondial, mai reziliente și mai durabile din 

A. întrucât sectorul industrial al UE a 
fost puternic afectat de pandemia de 
COVID-19 și are nevoie de sprijin imediat 
și substanțial pentru a se redresa; întrucât 



AM\1208889RO.docx 15/184 PE653.874v02-00

RO

punct de vedere ecologic; întrucât o astfel 
de strategie ar trebui să urmărească 
tranziția industriilor europene către 
digitalizare și neutralitate climatică, 
acordând prioritate principiului „eficiența 
energetică pe primul loc”, economiilor de 
energie și tehnologiilor din domeniul 
energiei din surse regenerabile;

Uniunea și statele membre au nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile lor mai competitive la nivel 
mondial, mai reziliente și mai durabile din 
punct de vedere ecologic în cazul în care 
există potențialul de a realiza acest 
obiectiv fără a le compromite 
sustenabilitatea economică și 
competitivitatea; întrucât o astfel de 
strategie ar trebui să urmărească o tranziție 
rațională și pragmatică a industriilor 
europene către digitalizare și neutralitate 
climatică, acordând prioritate principiului 
„eficiența energetică pe primul loc”, 
economiilor de energie, tehnologiilor din 
domeniul energiei din surse regenerabile și 
continuării investițiilor în tehnologiile cu 
emisii reduse de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 30
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile sale mai competitive la nivel 
mondial, mai reziliente și mai durabile din 
punct de vedere ecologic; întrucât o astfel 
de strategie ar trebui să urmărească 
tranziția industriilor europene către 
digitalizare și neutralitate climatică, 
acordând prioritate principiului „eficiența 
energetică pe primul loc”, economiilor de 
energie și tehnologiilor din domeniul 
energiei din surse regenerabile;

A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile sale mai competitive la nivel 
mondial, mai reziliente și mai durabile din 
punct de vedere ecologic; menținând 
totodată niveluri ridicate de ocupare a 
forței de muncă și a unor locuri de muncă 
de calitate, întrucât o astfel de strategie ar 
trebui să urmărească dubla tranziție a 
industriilor europene către digitalizare și 
neutralitate climatică, acordând prioritate 
tranziției către procese de producție cu 
emisii reduse de dioxid de carbon și 
punerii în aplicare a tehnologiilor cu 
emisii scăzute, cadrului de reglementare 
necesar pentru a permite dubla tranziție, 
oferind infrastructura necesară, 
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principiului „eficiența energetică pe primul 
loc”, economiilor de energie și 
tehnologiilor din domeniul energiei din 
surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 31
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile sale mai competitive la nivel 
mondial, mai reziliente și mai durabile din 
punct de vedere ecologic; întrucât o astfel 
de strategie ar trebui să urmărească 
tranziția industriilor europene către 
digitalizare și neutralitate climatică, 
acordând prioritate principiului „eficiența 
energetică pe primul loc”, economiilor de 
energie și tehnologiilor din domeniul 
energiei din surse regenerabile;

A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile sale mai eficace din punct de 
vedere social, mai reziliente și mai durabile 
din punct de vedere ecologic; întrucât o 
astfel de strategie ar trebui să urmărească 
tranziția industriilor europene către 
digitalizare și neutralitate climatică, 
acordând prioritate protejării locurilor de 
muncă de calitate, dezvoltării egale, 
principiului „eficiența energetică pe primul 
loc”, economiilor de energie și 
tehnologiilor din domeniul energiei din 
surse regenerabile; întrucât o astfel de 
strategie este crucială pentru a asigura 
respectarea obiectivelor privind clima, în 
special Acordul de la Paris;

Or. en

Amendamentul 32
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, 
Hildegard Bentele, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina 
Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, 
Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
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Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile sale mai competitive la nivel 
mondial, mai reziliente și mai durabile din 
punct de vedere ecologic; întrucât o astfel 
de strategie ar trebui să urmărească 
tranziția industriilor europene către 
digitalizare și neutralitate climatică, 
acordând prioritate principiului „eficiența 
energetică pe primul loc”, economiilor de 
energie și tehnologiilor din domeniul 
energiei din surse regenerabile;

A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile sale mai competitive pe termen 
lung la nivel mondial, mai diversificate, 
mai reziliente, mai digitalizate și mai 
durabile din punct de vedere ecologic; 
întrucât o astfel de strategie ar trebui să 
urmărească tranziția industriilor europene 
către digitalizare și neutralitate climatică, 
care sunt legate intrinsec și reduc 
dependența de anumite țări terțe în 
lanțurile valorice strategice, acordând 
prioritate principiului „eficiența energetică 
pe primul loc”, economiilor de energie și 
tehnologiilor din domeniul energiei cu 
emisii reduse de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 33
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile sale mai competitive la nivel 
mondial, mai reziliente și mai durabile din 
punct de vedere ecologic; întrucât o astfel 
de strategie ar trebui să urmărească 
tranziția industriilor europene către 
digitalizare și neutralitate climatică, 
acordând prioritate principiului „eficiența 
energetică pe primul loc”, economiilor de 
energie și tehnologiilor din domeniul 
energiei din surse regenerabile;

A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile sale mai competitive la nivel 
mondial, mai reziliente și mai durabile din 
punct de vedere ecologic și care să le 
consolideze autonomia față de lanțurile de 
aprovizionare internaționale pentru cele 
mai strategice bunuri; întrucât o astfel de 
strategie ar trebui să urmărească tranziția 
industriilor europene către digitalizare și 
neutralitate climatică, acordând prioritate 
principiului „eficiența energetică pe primul 
loc”, economiilor de energie și 
tehnologiilor din domeniul energiei din 
surse regenerabile;
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Or. fr

Amendamentul 34
Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile sale mai competitive la nivel 
mondial, mai reziliente și mai durabile din 
punct de vedere ecologic; întrucât o astfel 
de strategie ar trebui să urmărească 
tranziția industriilor europene către 
digitalizare și neutralitate climatică, 
acordând prioritate principiului „eficiența 
energetică pe primul loc”, economiilor de 
energie și tehnologiilor din domeniul 
energiei din surse regenerabile;

A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile sale mai competitive la nivel 
mondial, mai reziliente și mai durabile din 
punct de vedere ecologic, un punct de 
referință la nivel mondial al excelenței 
industriale și tehnologice și principal 
creator de standarde; întrucât o astfel de 
strategie ar trebui să urmărească tranziția 
industriilor europene către digitalizare și 
neutralitate climatică, acordând prioritate 
principiului „eficiența energetică pe primul 
loc”, economiilor de energie și 
tehnologiilor din domeniul energiei din 
surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 35
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile sale mai competitive la nivel 
mondial, mai reziliente și mai durabile din 
punct de vedere ecologic; întrucât o astfel 
de strategie ar trebui să urmărească 
tranziția industriilor europene către 
digitalizare și neutralitate climatică, 
acordând prioritate principiului „eficiența 

A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile sale mai competitive la nivel 
mondial, mai reziliente și mai durabile din 
punct de vedere ecologic; întrucât o astfel 
de strategie ar trebui să urmărească 
tranziția industriilor europene către 
digitalizare și neutralitate climatică, 
acordând prioritate principiului eficiența 
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energetică pe primul loc”, economiilor de 
energie și tehnologiilor din domeniul 
energiei din surse regenerabile;

energetică pe primul loc, economiilor de 
energie și tehnologiilor din domeniul 
energiei din surse regenerabile și să 
sprijine un lanț valoric european solid în 
domeniul tehnologiilor inovatoare, 
regenerabile și curate;

Or. en

Amendamentul 36
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Tsvetelina Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile sale mai competitive la nivel 
mondial, mai reziliente și mai durabile din 
punct de vedere ecologic; întrucât o astfel 
de strategie ar trebui să urmărească 
tranziția industriilor europene către 
digitalizare și neutralitate climatică, 
acordând prioritate principiului „eficiența 
energetică pe primul loc”, economiilor de 
energie și tehnologiilor din domeniul 
energiei din surse regenerabile;

A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile sale mai competitive la nivel 
mondial, mai reziliente și mai durabile din 
punct de vedere ecologic; întrucât o astfel 
de strategie ar trebui să urmărească 
tranziția industriilor europene către 
digitalizare și neutralitate climatică, 
acordând prioritate principiului „eficiența 
energetică pe primul loc”, economiilor de 
energie și tehnologiilor din domeniul 
energiei din surse regenerabile, inclusiv 
sprijinului pentru consolidarea lanțului 
valoric european în domeniul 
tehnologiilor curate;

Or. en

Amendamentul 37
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile sale mai competitive la nivel 
mondial, mai reziliente și mai durabile din 
punct de vedere ecologic; întrucât o astfel 
de strategie ar trebui să urmărească 
tranziția industriilor europene către 
digitalizare și neutralitate climatică, 
acordând prioritate principiului „eficiența 
energetică pe primul loc”, economiilor de 
energie și tehnologiilor din domeniul 
energiei din surse regenerabile;

A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
strategie industrială orientată spre viitor 
care să reflecte obiectivele Pactului verde 
european și să facă industriile sale mai 
competitive la nivel mondial, mai reziliente 
și mai durabile din punct de vedere 
ecologic; întrucât o astfel de strategie ar 
trebui să urmărească tranziția industriilor 
europene către o bază industrială 
europeană foarte eficientă din punct de 
vedere al utilizării energiei și resurselor, 
bazată complet pe surse regenerabile, cu 
zero emisii nete de gaze cu efect de seră, 
fără substanțe toxice până în 2040, 
precum și către o digitalizare sustenabilă;

Or. en

Amendamentul 38
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile sale mai competitive la nivel 
mondial, mai reziliente și mai durabile din 
punct de vedere ecologic; întrucât o astfel 
de strategie ar trebui să urmărească 
tranziția industriilor europene către 
digitalizare și neutralitate climatică, 
acordând prioritate principiului „eficiența 
energetică pe primul loc”, economiilor de 
energie și tehnologiilor din domeniul 
energiei din surse regenerabile;

A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile sale mai competitive la nivel 
mondial, mai reziliente, mai digitalizate și 
mai durabile din punct de vedere ecologic, 
fiind propulsate de inovare bazată pe 
cunoștințe și de principiul egalității de 
tratament; întrucât o astfel de strategie ar 
trebui să urmărească tranziția industriilor 
europene către digitalizare și neutralitate 
climatică, acordând prioritate principiului 
„eficiența energetică pe primul loc”, 
economiilor de energie și tehnologiilor din 
domeniul energiei din surse regenerabile;

Or. en
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Amendamentul 39
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile sale mai competitive la nivel 
mondial, mai reziliente și mai durabile din 
punct de vedere ecologic; întrucât o astfel 
de strategie ar trebui să urmărească 
tranziția industriilor europene către 
digitalizare și neutralitate climatică, 
acordând prioritate principiului „eficiența 
energetică pe primul loc”, economiilor de 
energie și tehnologiilor din domeniul 
energiei din surse regenerabile;

A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile sale mai competitive la nivel 
mondial, mai reziliente și mai durabile din 
punct de vedere ecologic; întrucât o astfel 
de strategie ar trebui să urmărească 
tranziția industriilor europene către 
digitalizare și neutralitate climatică, să 
consolideze rolul de lider al Europei în 
procesul de dublă tranziție, acordând 
prioritate principiului „eficiența energetică 
pe primul loc”, economiilor de energie și 
tehnologiilor din domeniul energiei din 
surse regenerabile și celor digitale;

Or. en

Amendamentul 40
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile sale mai competitive la nivel 
mondial, mai reziliente și mai durabile din 
punct de vedere ecologic; întrucât o astfel 
de strategie ar trebui să urmărească 
tranziția industriilor europene către 
digitalizare și neutralitate climatică, 
acordând prioritate principiului „eficiența 
energetică pe primul loc”, economiilor de 
energie și tehnologiilor din domeniul 

A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile sale mai competitive la nivel 
mondial, mai reziliente și mai durabile din 
punct de vedere ecologic; întrucât o astfel 
de strategie ar trebui să urmărească 
tranziția industriilor europene către 
digitalizare și neutralitate climatică, 
acordând prioritate reactivării producției și 
ocupării locurilor de muncă, principiului 
„eficiența energetică pe primul loc” și 
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energiei din surse regenerabile; implementării tehnologiilor din domeniul 
energiei din surse regenerabile și a celor cu 
emisii reduse de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 41
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile sale mai competitive la nivel 
mondial, mai reziliente și mai durabile din 
punct de vedere ecologic; întrucât o astfel 
de strategie ar trebui să urmărească 
tranziția industriilor europene către 
digitalizare și neutralitate climatică, 
acordând prioritate principiului „eficiența 
energetică pe primul loc”, economiilor de 
energie și tehnologiilor din domeniul 
energiei din surse regenerabile;

A. întrucât Uniunea are nevoie de o 
nouă strategie industrială care să facă 
industriile sale mai competitive la nivel 
mondial, mai reziliente și mai durabile din 
punct de vedere ecologic; întrucât o astfel 
de strategie ar trebui să urmărească 
tranziția industriilor europene către 
digitalizare și neutralitate climatică, care 
sunt legate intrinsec, precum și acordând 
prioritate principiului „eficiența energetică 
pe primul loc”, economiilor de energie și 
tehnologiilor din domeniul energiei din 
surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 42
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Considerentul A a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât concurenții din afara UE 
profită adesea de pe urma unor 
reglementări mai puțin stricte în materie 
de climă și de mediu, împiedicând astfel o 
mai multă competitivitate a UE și fiind 
principalii responsabili de creșterea 
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emisiilor de dioxid de carbon la nivel 
mondial;

Or. en

Amendamentul 43
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Propunere de rezoluție
Considerentul A a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât modelul economiei sociale 
de piață a contribuit în mod semnificativ 
la prosperitatea Europei; întrucât o astfel 
de abordare ar trebui să fie păstrată în 
politicile care vizează tranziția digitală și 
de mediu;

Or. en

Amendamentul 44
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât strategia industrială a 
Uniunii ar trebui să asigure funcționarea 
corectă a pieței unice, să creeze condiții de 
concurență echitabile în interiorul și în 
afara UE și să asigure un acces mai ușor la 
finanțare, la materii prime și la piețe, 
precum și la niveluri adecvate de investiții, 

B. întrucât strategia industrială a 
Uniunii ar trebui să implice funcționarea 
deplină a pieței unice, o stimulare a 
cercetării și inovării pentru creșterea 
rolului de lider în domeniul tehnologiilor 
generice esențiale și asigurarea 
competitivității la nivel mondial, 
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cercetare și inovare, educație și 
competențe pentru a stimula 
competitivitatea și durabilitatea;

dezvoltarea și stimularea cererii interne în 
cadrul UE, construirea de rețele și 
proiecte de infrastructură de transport, de 
energie, digitale și de alimentare cu apă 
inteligente, sustenabile și complet 
interconectate, crearea unor condiții de 
concurență echitabile în interiorul și în 
afara UE și un acces mai ușor la finanțare, 
la infrastructura digitală, la materii prime 
și la piețe, precum și la niveluri adecvate 
de investiții, educație și competențe pentru 
a stimula competitivitatea și durabilitatea;

Or. en

Amendamentul 45
Salvatore De Meo

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât strategia industrială a 
Uniunii ar trebui să asigure funcționarea 
corectă a pieței unice, să creeze condiții de 
concurență echitabile în interiorul și în 
afara UE și să asigure un acces mai ușor la 
finanțare, la materii prime și la piețe, 
precum și la niveluri adecvate de investiții, 
cercetare și inovare, educație și 
competențe pentru a stimula 
competitivitatea și durabilitatea;

B. întrucât strategia industrială a 
Uniunii ar trebui să implice funcționarea 
deplină a pieței unice, o stimulare a 
cercetării și inovării pentru creșterea 
rolului de lider în domeniul tehnologiilor 
generice esențiale și asigurarea 
competitivității la nivel mondial, 
dezvoltarea și stimularea cererii interne în 
cadrul UE, construirea de rețele și 
proiecte de infrastructură de transport, de 
energie, digitale și de alimentare cu apă 
inteligente, sustenabile și complet 
interconectate, crearea unor condiții de 
concurență echitabile în interiorul și în 
afara UE și un acces mai ușor la finanțare, 
la infrastructura digitală, la materii prime 
și la piețe, precum și la niveluri adecvate 
de investiții, educație și competențe pentru 
a stimula competitivitatea și durabilitatea;

Or. en
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Amendamentul 46
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio, 
Robert Hajšel, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât strategia industrială a 
Uniunii ar trebui să asigure funcționarea 
corectă a pieței unice, să creeze condiții de 
concurență echitabile în interiorul și în 
afara UE și să asigure un acces mai ușor la 
finanțare, la materii prime și la piețe, 
precum și la niveluri adecvate de investiții, 
cercetare și inovare, educație și competențe 
pentru a stimula competitivitatea și 
durabilitatea;

B. întrucât strategia industrială a 
Uniunii ar trebui să asigure funcționarea 
corectă a pieței unice, să creeze condiții de 
concurență echitabile în interiorul și în 
afara UE și să asigure un acces mai ușor la 
finanțare, la materii prime sustenabile, la 
energie din surse regenerabile și la piețe, 
precum și la lanțuri valorice pentru 
produse și tehnologii cu emisii reduse și 
digitale din UE, la niveluri adecvate de 
investiții, cercetare și inovare, 
implementarea rapidă și eficientă din 
punctul de vedere al costurilor a 
tehnologiilor inovatoare, educație și 
competențe pentru a stimula 
competitivitatea, ocuparea locurilor de 
muncă și durabilitatea; întrucât sunt 
necesare urgent schimbări semnificative 
și relevante în educație pentru a obține o 
dezvoltare mai favorabilă incluziunii și 
mai sustenabilă pentru toți, pentru a 
gestiona lipsa tot mai mare de personal 
calificat și de forță de muncă și pentru a 
pregăti generația următoare pentru 
locurile de muncă ale viitorului;

Or. en

Amendamentul 47
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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B. întrucât strategia industrială a 
Uniunii ar trebui să asigure funcționarea 
corectă a pieței unice, să creeze condiții de 
concurență echitabile în interiorul și în 
afara UE și să asigure un acces mai ușor la 
finanțare, la materii prime și la piețe, 
precum și la niveluri adecvate de investiții, 
cercetare și inovare, educație și competențe 
pentru a stimula competitivitatea și 
durabilitatea;

B. întrucât strategia industrială a 
Uniunii ar trebui să asigure funcționarea 
corectă a pieței unice și dematerializarea 
economiei Uniunii, reducând astfel 
dependența UE de materiile prime, să 
creeze condiții de concurență echitabile în 
interiorul și în afara UE și să asigure un 
acces mai ușor la finanțare, la materii 
prime din surse de aprovizionare 
sustenabilă, la mai multe lanțuri de 
aprovizionare și piețe locale și 
sustenabile, la niveluri adecvate de 
investiții, cercetare și inovare, educație și 
competențe pentru a stimula 
competitivitatea și prosperitatea pentru 
toți, respectând limitele planetare;

Or. en

Amendamentul 48
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât strategia industrială a 
Uniunii ar trebui să asigure funcționarea 
corectă a pieței unice, să creeze condiții 
de concurență echitabile în interiorul și în 
afara UE și să asigure un acces mai ușor 
la finanțare, la materii prime și la piețe, 
precum și la niveluri adecvate de investiții, 
cercetare și inovare, educație și competențe 
pentru a stimula competitivitatea și 
durabilitatea;

B. întrucât strategia industrială a 
Uniunii ar trebui să asigure niveluri 
adecvate de investiții, în special publice, 
locuri de muncă de calitate, cercetare și 
inovare, educație și competențe pentru a 
stimula dezvoltarea și durabilitatea;

Or. en

Amendamentul 49
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
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Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât strategia industrială a 
Uniunii ar trebui să asigure funcționarea 
corectă a pieței unice, să creeze condiții de 
concurență echitabile în interiorul și în 
afara UE și să asigure un acces mai ușor la 
finanțare, la materii prime și la piețe, 
precum și la niveluri adecvate de investiții, 
cercetare și inovare, educație și competențe 
pentru a stimula competitivitatea și 
durabilitatea;

B. întrucât strategia industrială a 
Uniunii ar trebui să asigure funcționarea 
corectă a pieței unice, atingerea 
obiectivelor Uniunii în domeniul energiei 
și climei, să creeze condiții de concurență 
echitabile în interiorul și în afara UE și să 
asigure un acces mai ușor la finanțare, la 
materii prime din surse de aprovizionare 
sustenabilă și la piețe, precum și la 
niveluri adecvate de investiții, cercetare și 
inovare, educație și competențe pentru a 
stimula competitivitatea, durabilitatea și 
prosperitatea economică;

Or. en

Amendamentul 50
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât strategia industrială a 
Uniunii ar trebui să asigure funcționarea 
corectă a pieței unice, să creeze condiții de 
concurență echitabile în interiorul și în 
afara UE și să asigure un acces mai ușor la 
finanțare, la materii prime și la piețe, 
precum și la niveluri adecvate de investiții, 
cercetare și inovare, educație și competențe 
pentru a stimula competitivitatea și 
durabilitatea;

B. întrucât strategia industrială a 
Uniunii ar trebui să asigure funcționarea 
corectă a pieței unice, să creeze condiții de 
concurență echitabile în interiorul și în 
afara UE, în special prin considerarea 
accesului reciproc la piețe drept un 
principiu, și să asigure un acces mai ușor 
la finanțare, la materii prime și la piețe, 
precum și la niveluri adecvate de investiții, 
cercetare și inovare, educație și competențe 
pentru a stimula competitivitatea și 
durabilitatea;

Or. fr

Amendamentul 51
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
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Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât strategia industrială a 
Uniunii ar trebui să asigure funcționarea 
corectă a pieței unice, să creeze condiții de 
concurență echitabile în interiorul și în 
afara UE și să asigure un acces mai ușor la 
finanțare, la materii prime și la piețe, 
precum și la niveluri adecvate de investiții, 
cercetare și inovare, educație și competențe 
pentru a stimula competitivitatea și 
durabilitatea;

B. întrucât strategia industrială a 
Uniunii ar trebui să asigure buna 
funcționare a economiilor europene, să 
ofere un nou impuls economiilor 
naționale, să creeze condiții de concurență 
echitabile în interiorul și în afara UE și să 
asigure un acces mai ușor la finanțare, la 
materii prime și la piețe, precum și la 
niveluri adecvate de investiții, cercetare și 
inovare, drepturi sociale și bunăstare 
socială, educație și competențe pentru a 
stimula competitivitatea și durabilitatea;

Or. en

Amendamentul 52
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât strategia industrială a 
Uniunii ar trebui să asigure funcționarea 
corectă a pieței unice, să creeze condiții de 
concurență echitabile în interiorul și în 
afara UE și să asigure un acces mai ușor la 
finanțare, la materii prime și la piețe, 
precum și la niveluri adecvate de investiții, 
cercetare și inovare, educație și competențe 
pentru a stimula competitivitatea și 
durabilitatea;

B. întrucât strategia industrială a 
Uniunii ar trebui să asigure funcționarea 
corectă a pieței unice, să creeze condiții de 
concurență echitabile în interiorul și în 
afara UE și să asigure un acces mai ușor la 
finanțare, tehnologii, surse de energie la 
prețuri accesibile și sigure, la materii 
prime și la piețe, precum și la niveluri 
adecvate de investiții, cercetare și inovare, 
educație și competențe pentru a stimula 
competitivitatea, ocuparea forței de 
muncă și durabilitatea;

Or. en
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Amendamentul 53
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao 
Barandica, Sylvie Brunet, Nicola Danti, Katalin Cseh, Pierre Karleskind, Fredrick 
Federley, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât strategia industrială a 
Uniunii ar trebui să asigure funcționarea 
corectă a pieței unice, să creeze condiții de 
concurență echitabile în interiorul și în 
afara UE și să asigure un acces mai ușor la 
finanțare, la materii prime și la piețe, 
precum și la niveluri adecvate de investiții, 
cercetare și inovare, educație și competențe 
pentru a stimula competitivitatea și 
durabilitatea;

B. întrucât strategia industrială a 
Uniunii ar trebui să asigure funcționarea 
deplină a pieței unice, să creeze condiții de 
concurență echitabile în interiorul și în 
afara UE, în special prin transformarea 
accesului reciproc la piețe într-un 
principiu, și să asigure un acces mai ușor 
la finanțare, la materii prime și la piețe, 
precum și la niveluri adecvate de investiții, 
cercetare și inovare, educație și competențe 
pentru a stimula competitivitatea și 
durabilitatea;

Or. en

Amendamentul 54
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Tsvetelina Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât strategia industrială a 
Uniunii ar trebui să asigure funcționarea 
corectă a pieței unice, să creeze condiții de 
concurență echitabile în interiorul și în 
afara UE și să asigure un acces mai ușor la 
finanțare, la materii prime și la piețe, 
precum și la niveluri adecvate de investiții, 
cercetare și inovare, educație și competențe 
pentru a stimula competitivitatea și 

B. întrucât strategia industrială a 
Uniunii ar trebui să asigure funcționarea 
corectă a pieței unice, să evite distorsiunile 
pe piață, să creeze condiții de concurență 
echitabile în interiorul și în afara UE și să 
asigure un acces mai ușor la finanțare, la 
materii prime și la piețe, precum și la 
niveluri adecvate de investiții, cercetare și 
inovare, educație și competențe pentru a 



PE653.874v02-00 30/184 AM\1208889RO.docx

RO

durabilitatea; stimula competitivitatea și durabilitatea;

Or. en

Amendamentul 55
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer

Propunere de rezoluție
Considerentul B a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât autonomia strategică și 
reziliența Uniunii necesită asumarea unui 
rol de lider în domeniul tehnologiei și o 
bază industrială competitivă; întrucât 
investițiile în cercetare, dezvoltare și 
inovare sunt necesare pentru 
competitivitatea industrială, 
întreprinderile europene vor depinde în 
continuare de funcționarea 
corespunzătoare a pieței unice și de 
accesul pe piețele internaționale, ca vector 
al competitivității; întrucât întreprinderile 
din domeniul producției și serviciilor din 
Europa sunt integrate foarte mult în 
lanțurile valorice globale, este posibil ca, 
în perioada post-COVID-19, 
întreprinderile să consolideze și să 
diversifice lanțurile de aprovizionare 
pentru a reduce dependența excesivă de o 
singură piață;

Or. en

Amendamentul 56
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie 
Brunet, Nicola Danti, Katalin Cseh, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Considerentul B a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât suveranitatea și 
autonomia strategică a Uniunii necesită o 
bază industrială autonomă și competitivă 
și eforturi masive în cercetare și inovare; 
întrucât strategia industrială ar trebui să 
conțină un plan de acțiune pentru a 
consolida, a scurta și a diversifica 
lanțurile de aprovizionare ale industriei 
europene, pentru a reduce dependența 
excesivă de câteva piețe și pentru a spori 
reziliența acestora, precum și o strategie 
de relocalizare inteligentă pentru a crește 
producția și investițiile în sectoarele 
strategice, a redistribui industriile din 
Europa și a reloca producția industrială 
în unele sectoare de interes strategic 
pentru UE;

Or. en

Amendamentul 57
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Propunere de rezoluție
Considerentul B a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât în Uniunea Europeană 
există încă o „penurie de antreprenori”, 
cum ar fi tinerii, migranții, persoanele în 
vârstă, femeile, al căror potențial 
antreprenorial nu a fost încă pe deplin 
dezvoltat; întrucât strategia industrială a 
Uniunii ar putea reprezenta o 
oportunitate de a încuraja cultura 
antreprenorială în rândul categoriilor 
subreprezentate sau defavorizate și de a le 
permite să contribuie pe deplin la tranziția 
digitală și de mediu;

Or. en
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Amendamentul 58
Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Considerentul B a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât noua capacitate 
industrială a Uniunii ar trebui să reflecte 
și să depășească modelele de producție ale 
noii revoluții industriale, care este diferită 
de epoca anterioară, prin dependența de 
conectivitatea sporită, straturile digitale 
avansate, internetul obiectelor cu aplicații 
în industrie, inteligența artificială, 
tehnologia blockchain, calculul de înaltă 
performanță și informatica cuantică;

Or. en

Amendamentul 59
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Propunere de rezoluție
Considerentul B a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât, potrivit Raportului 
intitulat „Viitorul locurilor de muncă” al 
Forumului Economic Mondial, 65 % 
dintre copiii înscriși în prezent la școala 
primară vor ajunge să lucreze în locuri de 
muncă complet noi, care nu există încă în 
prezent; întrucât sistemele de învățământ 
trebuie să poată transmite cunoștințele și 
competențele universale necesare pentru 
această nouă formă de carieră;

Or. en
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Amendamentul 60
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul B a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât orice model de producție 
echitabil și sustenabil ar trebui să plaseze 
lucrătorii, reprezentanții lor și sindicatele, 
precum și interesele lucrătorilor și 
expertiza de lungă durată în centrul 
dezvoltării sale pentru a asigura o 
funcționare democratică;

Or. en

Amendamentul 61
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul B a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât industria și întreprinderile 
din UE ar trebui să participe în mod activ 
la planificarea și dezvoltarea unor 
programe de educație și de formare 
pentru a facilita tranziția pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 62
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Maria Spyraki, 
Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Considerentul B a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât UE ar trebui să continue 
să încheie acorduri comerciale ambițioase 
atât la nivel multilateral, cât și la nivel 
bilateral;

Or. en

Amendamentul 63
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Considerentul B b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât, înainte de criza provocată 
de pandemia de COVID-19, industria 
europeană se confrunta deja cu 
provocări, cu toate că a rămas pilonul 
economiei europene și oferea locuri de 
muncă pentru aproximativ 32 de milioane 
de oameni, contribuția sa la PIB-ul 
european a scăzut pe parcursul a 20 de 
ani de la 23 % la 19 % și se confruntă în 
prezent cu o concurență internațională 
acerbă și este adesea afectată de măsurile 
comerciale cu un caracter protecționist tot 
mai pronunțat, adoptate de țările terțe;

Or. en

Amendamentul 64
Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Considerentul B b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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Bb. întrucât diferite sectoare au atins 
niveluri diferite de adoptare a capacității 
de producție inovatoare și a competențelor 
operaționale, creând astfel, în Europa, o 
dezvoltare neuniformă a capacităților 
tehnologice și a capitalului uman, în 
special în sectoarele și industriile istorice;

Or. en

Amendamentul 65
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul B b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât IMM-urile reprezintă 
peste 99 % din totalul întreprinderilor 
europene, dar numai 17 % au integrat cu 
succes tehnologiile digitale în activitatea 
lor; întrucât 70 % dintre întreprinderi 
raportează accesul la specialiști ca fiind 
un obstacol în calea investițiilor în UE;

Or. en

Amendamentul 66
Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Considerentul B c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bc. întrucât noua eră industrială 
necesită organizații industriale și 
întreprinderi (recunoscute datorită 
caracteristicilor exponențiale) diferite de 
cele din economiile UE întâlnite în mod 
tradițional (caracteristici liniare); întrucât 
digitalizarea economiei reproduce diverse 
tipuri de economii de gamă și de scară, 
generând astfel dinamici industriale 
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diverse de integrare orizontală și verticală 
pe piață, ceea ce schimbă perspectiva 
dimensiunii eficiente a întreprinderilor și 
caracteristicile concurenței și colaborării 
pe piața intra-UE;

Or. en

Amendamentul 67
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul B c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bc. întrucât IMM-urile sunt coloana 
vertebrală a economiei europene și ar 
trebui să se situeze în centrul industriei 
UE și să joace un rol-cheie în instituirea 
și punerea în aplicare a politicii 
industriale a UE;

Or. en

Amendamentul 68
Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Considerentul B d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bd. întrucât tranziția către noi modele 
de producție industrială nu poate fi 
exclusiv rezultatul unei strategii 
cuprinzătoare a UE, ci le impune, de 
asemenea, întreprinderilor private o 
creștere substanțială a cererii la nivel 
organizațional intern pentru o astfel de 
tranziție, întrucât schimbarea 
organizațională are în mare parte un 
caracter cultural și se bazează pe dorința 
de schimbare din interiorul organizațiilor;
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Or. en

Amendamentul 69
Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Considerentul B e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Be. întrucât tranziția către o nouă eră 
industrială necesită, de asemenea, o 
orientare a mentalității spre crearea de 
valori (modele de afaceri), furnizarea de 
valoare (modele operaționale) și captarea 
valorii (modele de monetizare), iar aceste 
schimbări sunt mult mai dificil de realizat 
în cadrul sectoarelor industriale istorice 
care își desfășoară activitatea pe baza 
unor modele de afaceri istorice, 
reducându-le astfel profitabilitatea, 
competitivitatea și locurile de muncă;

Or. en

Amendamentul 70
Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Considerentul B f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bf. întrucât organizațiile industriale, 
care au înregistrat progrese în tranziția 
către capacități industriale îmbunătățite 
din punct de vedere digital, și-au crescut 
gradul de eficacitate în ceea ce privește 
veniturile pe angajat și cifra de afaceri a 
activelor fixe cu 9 %, întrucât 
întreprinderile inactive și care nu 
inovează au înregistrat o reducere cu 4 % 
a eficacității în ceea ce privește veniturile; 
întrucât întreprinderile care au încercat 
cu succes să facă tranziția către 
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capacitățile operaționale din noua eră 
industrială și-au majorat profitabilitatea 
în ceea ce privește EBIT și marja de profit 
net cu 26 %, spre deosebire de 
întreprinderile inactive care au înregistrat 
o scădere drastică a profitabilității cu 
24 %; întrucât aceste cifre indică faptul 
că cea mai mare provocare cu care se 
confruntă UE este să abordeze aceste 
discrepanțe, prin conceperea unei politici 
care să se concentreze pe accelerarea 
cererii de inovații tehnologice, pentru a 
îmbunătăți mecanismele de transfer de 
tehnologie și pentru a facilita procesele de 
tranziție la nivel de organizație în cadrul 
întreprinderilor; 

Or. en

Amendamentul 71
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât pandemia de COVID-19 și 
consecințele acesteia au dus la o încetinire 
fără precedent a creșterii economice în 
Europa; întrucât, în acest context, orice 
strategie industrială orientată spre viitor ar 
trebui să înceapă prin măsuri de redresare 
industrială;

C. întrucât pandemia de COVID-19 și 
consecințele acesteia au dus la o încetinire 
fără precedent a creșterii economice în 
Europa; întrucât, în acest context, o 
redresare rapidă și justă nu se va realiza 
prin menținerea statu-quo-ului și orice 
strategie industrială orientată spre viitor ar 
trebui să înceapă prin măsuri de redresare 
industrială în scopul transformării și în 
concordanță cu obiectivele UE pe termen 
lung în materie de climă și mediu;

întrucât această transformare constituie o 
șansă ca Europa să își modernizeze bazele 
industriale, să mențină și să repatrieze 
locurile de muncă și producția industrială 
esențială și să dezvolte competențe și 
capacități esențiale pentru efortul depus 
la nivel mondial în vederea atingerii 
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obiectivelor de dezvoltare durabilă;

Or. en

Amendamentul 72
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, 
Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Nicola Danti, Pierre Karleskind, Martina 
Dlabajová, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât pandemia de COVID-19 și 
consecințele acesteia au dus la o încetinire 
fără precedent a creșterii economice în 
Europa; întrucât, în acest context, orice 
strategie industrială orientată spre viitor ar 
trebui să înceapă prin măsuri de redresare 
industrială;

C. întrucât pandemia de COVID-19 și 
consecințele acesteia au dus la o încetinire 
fără precedent a creșterii economice în 
Europa; întrucât toate sectoarele 
economiei au fost afectate, în special 
IMM-urile din toate sectoarele, iar unele 
și-au suspendat complet activitatea; acest 
lucru este valabil în special în cazul 
industriei turismului și a ospitalității, al 
industriilor culturale și creative, dar și al 
industriilor mai tradiționale (automobile, 
construcții, spațiu, aeronautică, aluminiu, 
oțel, textile etc.); întrucât, în acest context, 
orice strategie industrială orientată spre 
viitor ar trebui să înceapă prin măsuri de 
redresare industrială ținând seama, 
totodată, de obiectivele industriale pe 
termen lung;

Or. en

Amendamentul 73
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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C. întrucât pandemia de COVID-19 și 
consecințele acesteia au dus la o încetinire 
fără precedent a creșterii economice în 
Europa; întrucât, în acest context, orice 
strategie industrială orientată spre viitor ar 
trebui să înceapă prin măsuri de redresare 
industrială;

C. întrucât pandemia de COVID-19 și 
consecințele acesteia au dus la o încetinire 
fără precedent a creșterii economice în 
Europa; întrucât criza sanitară la nivel 
mondial a evidențiat necesitatea 
consolidării autonomizării statelor și a 
Uniunii Europene în sectoarele esențiale 
și strategice; întrucât, în acest context, 
orice strategie industrială orientată spre 
viitor ar trebui să înceapă prin măsuri de 
redresare industrială și prin sprijinirea 
întreprinderilor în mod sustenabil pentru 
a asigura locuri de muncă și tranziția 
către o economie europeană mai 
rezilientă;

Or. en

Amendamentul 74
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Massimiliano Smeriglio, Robert Hajšel, Carlo 
Calenda

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât pandemia de COVID-19 și 
consecințele acesteia au dus la o încetinire 
fără precedent a creșterii economice în 
Europa; întrucât, în acest context, orice 
strategie industrială orientată spre viitor ar 
trebui să înceapă prin măsuri de redresare 
industrială;

C. întrucât pandemia de COVID-19 și 
consecințele acesteia au dus la o încetinire 
fără precedent a creșterii economice în 
Europa; întrucât, în acest context, orice 
strategie industrială orientată spre viitor ar 
trebui să înceapă prin măsuri de redresare 
industrială, în special în ceea ce privește 
sectoarele cele mai afectate de măsurile 
de limitare a mișcării persoanelor ca 
urmare a crizei provocate de pandemia de 
COVID-19; întrucât această redresare ar 
trebui să fie în deplină concordanță cu 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
ONU, cu Acordul de la Paris și cu Legea 
europeană a climei;

Or. en
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Amendamentul 75
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât pandemia de COVID-19 și 
consecințele acesteia au dus la o încetinire 
fără precedent a creșterii economice în 
Europa; întrucât, în acest context, orice 
strategie industrială orientată spre viitor ar 
trebui să înceapă prin măsuri de redresare 
industrială;

C. întrucât pandemia de COVID-19 și 
consecințele acesteia au dus la o încetinire 
fără precedent a creșterii economice în 
Europa; întrucât, în acest context, orice 
strategie industrială orientată spre viitor ar 
trebui să înceapă prin măsuri de redresare 
industrială care să susțină reconstrucția și 
transformarea industrială în vederea 
atingerii obiectivelor de neutralitate 
climatică și de eficacitate a resurselor, cu 
forță de muncă calificată, care să vină în 
sprijinul acestor transformări;

Or. en

Amendamentul 76
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Nicolás González Casares

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât pandemia de COVID-19 și 
consecințele acesteia au dus la o încetinire 
fără precedent a creșterii economice în 
Europa; întrucât, în acest context, orice 
strategie industrială orientată spre viitor ar 
trebui să înceapă prin măsuri de redresare 
industrială;

C. întrucât pandemia de COVID-19 și 
consecințele acesteia au dus la o încetinire 
fără precedent a creșterii economice în 
Europa, care riscă să exacerbeze 
inegalitățile și tensiunile sociale din 
Uniunea Europeană, în special în rândul 
celor mai vulnerabili cetățeni; întrucât, în 
acest context, orice strategie industrială 
orientată spre viitor ar trebui să înceapă 
prin măsuri de redresare industrială;

Or. en
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Amendamentul 77
Salvatore De Meo

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât pandemia de COVID-19 și 
consecințele acesteia au dus la o încetinire 
fără precedent a creșterii economice în 
Europa; întrucât, în acest context, orice 
strategie industrială orientată spre viitor ar 
trebui să înceapă prin măsuri de redresare 
industrială;

C. întrucât pandemia de COVID-19 și 
consecințele acesteia au dus la o încetinire 
fără precedent a creșterii economice în 
Europa; întrucât, în acest context, orice 
strategie industrială orientată spre viitor ar 
trebui să înceapă prin măsuri de redresare 
industrială și de competitivitate la nivel 
mondial, pe termen lung, în special în 
sectoarele cu potențial de creștere, 
inclusiv în industriile cu utilizare 
intensivă a forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 78
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât pandemia de COVID-19 și 
consecințele acesteia au dus la o încetinire 
fără precedent a creșterii economice în 
Europa; întrucât, în acest context, orice 
strategie industrială orientată spre viitor ar 
trebui să înceapă prin măsuri de redresare 
industrială;

C. întrucât pandemia de COVID-19 și 
consecințele acesteia au dus la o încetinire 
fără precedent a creșterii economice în 
Europa; întrucât, în acest context, orice 
strategie industrială orientată spre viitor ar 
trebui să înceapă prin măsuri de redresare 
industrială, punând bazele reconstrucției 
și transformării bazei industriale în 
conformitate cu obiectivele Pactului verde 
european;

Or. en

Amendamentul 79
Tom Berendsen
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în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas 
Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât pandemia de COVID-19 și 
consecințele acesteia au dus la o încetinire 
fără precedent a creșterii economice în 
Europa; întrucât, în acest context, orice 
strategie industrială orientată spre viitor ar 
trebui să înceapă prin măsuri de redresare 
industrială;

C. întrucât pandemia de COVID-19 și 
consecințele acesteia au dus la o încetinire 
fără precedent a creșterii economice în 
Europa; întrucât, în acest context, orice 
strategie industrială orientată spre viitor ar 
trebui să înceapă prin măsuri de redresare 
industrială și de competitivitate la nivel 
mondial, pe termen lung, în special în 
sectoarele cu potențial de creștere, 
inclusiv în industriile cu utilizare 
intensivă a forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 80
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González Casares, Romana 
Jerković

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât pandemia de COVID-19 și 
consecințele acesteia au dus la o încetinire 
fără precedent a creșterii economice în 
Europa; întrucât, în acest context, orice 
strategie industrială orientată spre viitor ar 
trebui să înceapă prin măsuri de redresare 
industrială;

C. întrucât pandemia de COVID-19 și 
consecințele acesteia au dus la o încetinire 
fără precedent a creșterii economice în 
Europa; întrucât, în acest context, orice 
strategie industrială orientată spre viitor ar 
trebui să înceapă prin măsuri de redresare 
industrială, adoptând o abordare socială și 
de mediu puternică;

Or. en
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Amendamentul 81
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât pandemia de COVID-19 și 
consecințele acesteia au dus la o încetinire 
fără precedent a creșterii economice în 
Europa; întrucât, în acest context, orice 
strategie industrială orientată spre viitor ar 
trebui să înceapă prin măsuri de redresare 
industrială;

C. întrucât pandemia de COVID-19 și 
consecințele acesteia au dus la o încetinire 
fără precedent a creșterii economice în 
Europa; întrucât, în acest context, orice 
strategie industrială orientată spre viitor 
trebuie să înceapă prin măsuri de redresare 
industrială;

Or. en

Amendamentul 82
Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Considerentul C a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, potrivit primelor statistici 
primite cu privire la impactul crizei 
provocate de pandemia de COVID-19, 
întreprinderile, indiferent de dimensiunea 
lor, care au implementat un nivel 
digitalizat, ar putea absorbi într-un mod 
mai eficace șocurile provocate de 
perturbarea consumului, precum și 
deficiențele de exploatare din lanțurile de 
aprovizionare; întrucât pandemia recentă 
a evidențiat distincția dintre digitizare 
(întreprinderile care au implementat o 
anumită capacitate digitală) și digitalizare 
(întreprinderile care, pe lângă capacitatea 
digitală, dispun, de asemenea, de 
proceduri eficace care îmbină capacitatea 
tehnologică cu activitățile de rutină 
umane);

Or. en
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Amendamentul 83
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Propunere de rezoluție
Considerentul C a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât criza provocată de 
pandemia de COVID-19 a demonstrat 
rolul crucial al activelor digitale, inclusiv 
al conectivității și al rețelelor, precum și 
al competențelor digitale, ca instrument 
care le permite lucrătorilor și 
întreprinderilor să își adapteze modul în 
care își îndeplinesc sarcinile și 
operațiunile la situația de urgență; 
întrucât reziliența infrastructurii digitale 
și îmbunătățirea competențelor digitale 
ale forței de muncă sunt domenii 
prioritare menite să stimuleze 
competitivitatea întreprinderilor 
europene, în special a IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 84
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Considerentul C a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât reindustrializarea și 
relocarea în Uniune și în statele membre 
ar trebui să constituie prioritatea noii 
strategii industriale europene; întrucât 
politicile de relocare ar trebui să se bazeze 
pe sectoare esențiale și strategice care să 
garanteze suveranitatea Europei, a 
statelor membre și a cetățenilor europeni, 
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în special în situații de criză financiară, 
socială, sanitară și de mediu;

Or. en

Amendamentul 85
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul C a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât pandemia de COVID-19 a 
demonstrat eșecul economiei de piață în 
multe aspecte, în special eșecul de a 
produce suficiente bunuri de primă 
necesitate, cum ar fi măști, aparate de 
protecție respiratorie sau alte 
echipamente sanitare necesare pentru a 
face față crizei;

Or. en

Amendamentul 86
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, 
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Bart 
Groothuis, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Considerentul C a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât pandemia de COVID-19, 
care a provocat un deficit de dispozitive 
medicale și de medicamente, a dezvăluit 
din nou că Europa depinde prea mult de 
importurile de materii prime din țările 
terțe și îndeosebi în sectoarele strategice;

Or. en
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Amendamentul 87
Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Considerentul C b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât continuitatea dintre 
strategia industrială pe termen scurt și pe 
termen lung a Uniunii are o importanță 
primordială, subliniază faptul că 
reziliența, digitalizarea și sustenabilitatea 
ar trebui examinate în mod holistic, 
întrucât se consolidează reciproc, în loc să 
fie urmărite în mod compartimentat; 
subliniază, de asemenea, că în orice 
politică industrială viitoare a UE, 
tehnologiile exponențiale și emergente, 
cum ar fi IA, analiza datelor, tehnologia 
blockchain, calculul de înaltă 
performanță și informatica cuantică oferă 
toate o valoare mai ridicată dacă se 
utilizează prin convergență și nu în mod 
izolat;

Or. en

Amendamentul 88
Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Considerentul C c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât noua eră industrială 
pentru Europa necesită o înțelegere mai 
avansată din punct de vedere tehnologic a 
ideii de infrastructuri și a interacțiunii 
acestora între spațiul analog și cel digital, 
în special pentru crearea unui internet al 
obiectelor cu aplicații în industrie; 
subliniază că ar trebui făcute investiții 
semnificative în tehnologiile 5G/6G, 
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arhitecturile de gestionare a datelor (de la 
tehnologie de tip cloud computing până la 
tehnica de calcul la margine și tehnologia 
de tip fog computing), internetul 
obiectelor cu aplicații în industrie, 
precum și în capacitatea UE de a 
interconecta mașinile cu semiconductorii 
brevetați, construiți în Europa;

Or. en

Amendamentul 89
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât noile datorii contractate 
pentru a supraviețui încetinirii creșterii 
economice sunt susceptibile de a lăsa 
întreprinderile cu o structură financiară mai 
fragilă, ceea ce va duce pe termen lung la o 
creștere economică lentă,

D. întrucât noile datorii contractate 
pentru a supraviețui încetinirii creșterii 
economice sunt susceptibile de a lăsa 
întreprinderile cu o structură financiară mai 
fragilă, ceea ce va duce pe termen scurt, 
mediu și lung la o creștere economică lentă 
și la lipsa capacităților de investiții pentru 
dubla tranziție către o economie 
digitalizată și neutră din punct de vedere 
climatic,

Or. en

Amendamentul 90
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât noile datorii contractate 
pentru a supraviețui încetinirii creșterii 
economice sunt susceptibile de a lăsa 

D. întrucât noile datorii contractate 
pentru a supraviețui încetinirii creșterii 
economice sunt susceptibile de a lăsa 
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întreprinderile cu o structură financiară mai 
fragilă, ceea ce va duce pe termen lung la o 
creștere economică lentă,

întreprinderile cu o structură financiară mai 
fragilă și cu deficit de resurse umane, ceea 
ce va duce pe termen lung la o creștere 
economică lentă,

Or. en

Amendamentul 91
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât noile datorii contractate 
pentru a supraviețui încetinirii creșterii 
economice sunt susceptibile de a lăsa 
întreprinderile cu o structură financiară mai 
fragilă, ceea ce va duce pe termen lung la o 
creștere economică lentă,

D. întrucât noile datorii contractate 
pentru a supraviețui încetinirii creșterii 
economice sunt susceptibile de a lăsa 
întreprinderile cu o structură financiară mai 
fragilă, ceea ce va duce pe termen mediu la 
o creștere economică lentă,

Or. en

Amendamentul 92
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât noile datorii contractate 
pentru a supraviețui încetinirii creșterii 
economice sunt susceptibile de a lăsa 
întreprinderile cu o structură financiară mai 
fragilă, ceea ce va duce pe termen lung la o 
creștere economică lentă,

D. întrucât noile datorii contractate 
pentru a supraviețui încetinirii creșterii 
economice vor lăsa întreprinderile cu o 
structură financiară mai fragilă, ceea ce va 
duce pe termen lung la o creștere 
economică lentă,

Or. en
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Amendamentul 93
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Considerentul D a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât după criza provocată de 
pandemia de COVID-19, schimbările 
climatice și degradarea mediului rămân 
una dintre cele mai mari provocări și 
necesită o abordare comună 
cuprinzătoare; întrucât emisiile 
industriale ale UE sunt responsabile 
pentru aproximativ 20 % din totalul 
emisiilor de GES din Europa și, în ultimii 
zece ani, eforturile de reducere a acestor 
emisii au stagnat; întrucât se strâng tot 
mai multe dovezi care sugerează că 
sectorul industrial poate să reducă 
emisiile de GES pentru a atinge 
neutralitatea climatică; întrucât acest 
lucru necesită o combinație de măsuri 
care vizează transformarea energetică, a 
proceselor, a produselor și a modelului de 
afaceri în ecosistemele industriale și la 
nivelul lanțurilor de aprovizionare; 
întrucât transformarea într-o industrie 
neutră din punct de vedere climatic este 
comparabilă cu o nouă revoluție 
industrială și îi oferă Europei posibilitatea 
de a deveni lider în inovarea tehnologică 
și de a asigura locuri de muncă adaptate 
exigențelor viitorului ca bază pentru a 
asigura bunăstarea continuă în Europa, 
întrucât este nevoie de o generație pentru 
a transforma un sector industrial și toate 
lanțurile valorice și, prin urmare, toate 
deciziile și acțiunile în materie de politici 
și investiții trebuie luate, în prezent, în 
conformitate cu obiectivul neutralității 
climatice;

Or. en
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Amendamentul 94
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul D a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât un accent pe termen lung 
pus pe competitivitate și pe abordările 
bazate pe piață s-a dovedit a nu fi 
suficient pentru a soluționa divergența 
între statele membre și regiuni, provocând 
pierderea multor locuri de muncă și 
intensificând dezindustrializarea unor 
regiuni întregi; întrucât doar o strategie 
industrială publică puternică poate 
garanta o dezvoltare industrială cu 
adevărat echitabilă, sustenabilă și justă, 
inclusiv locuri de muncă de înaltă calitate 
și obiective sociale și de mediu 
ambițioase;

Or. en

Amendamentul 95
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Considerentul D a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât sectorul industrial din 
Europa este foarte interconectat și există 
relații puternice între întreprinderile de 
dimensiuni diferite și statele membre și, 
prin urmare, o abordare europeană prin 
care se asigură avantaje pentru întregul 
lanț de productivitate, de la locuri mari de 
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producție până la IMM-uri, va avea mai 
mult succes în creșterea competitivității 
Europei la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 96
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Considerentul D a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât industria europeană de 
apărare și aerospațială și lanțul său de 
aprovizionare s-au dovedit deja a fi un 
avantaj strategic pentru întreaga Uniune 
Europeană și o valoare adăugată pentru 
integrarea industrială, cercetare și 
dezvoltare, tehnologie și inovare, creștere, 
ocuparea forței de muncă și concurență;

Or. en

Amendamentul 97
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Considerentul D a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât încetinirea creșterii 
economice a demonstrat rolul crucial 
jucat de protecția socială în cazul 
șocurilor economice și importanța 
asigurării accesului la protecția socială 
pentru toți, în special pentru lucrătorii 
tineri, cei cu contract de muncă atipic sau 
cei vulnerabili;
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Or. en

Amendamentul 98
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul D a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât o tranziție către o 
industrie neutră din punctul de vedere al 
emisiilor de carbon va afecta anumite 
sectoare și vor exista eșecuri pe parcurs, 
care vor provoca închiderea activității și 
creșterea șomajului;

Or. en

Amendamentul 99
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul D b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât, pandemia de COVID-19 
și măsurile ulterioare de sprijin public 
pentru întreprinderile private, urmate de 
disponibilizări masive confirmă 
necesitatea unei politici industriale care 
să garanteze locuri de muncă de calitate, 
atât în etapele de redresare, cât și în cele 
de reconstrucție;

Or. en

Amendamentul 100
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
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del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este de părere 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 gestionează aceste 
tranziții, stimulează transformarea și 
garantează autonomia strategică a Uniunii;

1. este de părere că tranziția digitală și 
cea de mediu, o piață unică care 
funcționează bine și o autonomie 
strategică deschisă ar trebui să se afle în 
centrul tuturor strategiilor Uniunii și 
consideră, așadar, că este necesară o 
coordonare generală între diferitele 
abordări, ținte și obiective pentru a oferi 
un cadru care funcționează bine pentru 
întreprinderile și industria UE; în acest 
context, invită Comisia să definească o 
strategie industrială cuprinzătoare care 
sprijină și gestionează atât transformarea 
ecologică, cât și pe cea digitală, 
stimulează transformarea, generează 
creștere economică pe termen lung și 
competitivitate la nivel mondial, pe baza 
inovării și a digitalizării lanțurilor 
valorice strategice, consolidează spiritul 
antreprenorial, încurajează crearea de 
întreprinderi nou-înființate și companii și 
îmbunătățește reziliența și autonomia 
strategică a Uniunii;

Or. en

Amendamentul 101
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este de părere 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 

1. este de părere că tranziția digitală ar 
trebui să se afle în centrul tuturor 
strategiilor Uniunii până în 2050; în acest 
context, invită Comisia să definească o 



AM\1208889RO.docx 55/184 PE653.874v02-00

RO

o strategie industrială cuprinzătoare care 
gestionează aceste tranziții, stimulează 
transformarea și garantează autonomia 
strategică a Uniunii;

strategie industrială cuprinzătoare care ar 
include sprijin economic și măsuri de 
însoțire pentru redresarea și 
transformarea diferitelor sectoare 
industriale, în special prin IMM-uri, și ar 
garanta autonomia strategică a Uniunii; 
subliniază că UE ar trebui să ia măsuri în 
mod progresiv pentru sustenabilitatea 
mediului, fără a compromite 
competitivitatea și bunăstarea 
socioeconomică și fără a exclude nicio 
formă de tehnologie care poate contribui 
la asigurarea sustenabilității economice a 
procesului de tranziție;

Or. en

Amendamentul 102
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este de părere 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 
gestionează aceste tranziții, stimulează 
transformarea și garantează autonomia 
strategică a Uniunii;

1. este de părere că tranziția digitală și 
cea de mediu și asumarea strategică a 
unui rol de lider și autonomia 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 gestionează 
aceste tranziții, stimulează transformarea, 
generează creștere economică pe termen 
lung și competitivitate la nivel mondial, 
bazată pe inovare și pe lanțurile valorice 
strategice, consolidează spiritul 
antreprenorial, încurajează crearea și 
extinderea start-up-urilor și a 
întreprinderilor și îmbunătățește reziliența 
și autonomia strategică a Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 103
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este de părere 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 
gestionează aceste tranziții, stimulează 
transformarea și garantează autonomia 
strategică a Uniunii;

1. este de părere 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 
gestionează aceste tranziții, oferă o cale 
clară de urmat pentru realizarea acesteia, 
inclusiv prin mobilizarea resurselor 
financiare adecvate pentru a permite 
investițiile necesare și garantează 
autonomia strategică a Uniunii pentru 
lanțurile valorice esențiale și materiile 
prime necesare pentru tranziția 
energetică;

Or. en

Amendamentul 104
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este de părere 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 gestionează aceste 
tranziții, stimulează transformarea și 
garantează autonomia strategică a Uniunii;

1. este de părere că tranziția către o 
economie foarte eficientă din punct de 
vedere al utilizării energiei și resurselor, 
bazată complet pe surse regenerabile, cu 
zero emisii nete de gaze cu efect de seră, 
fără substanțe toxice până în 2040 ar 
trebui să se afle în centrul tuturor 
strategiilor Uniunii; în acest context, invită 
Comisia să definească o strategie 
industrială cuprinzătoare care gestionează 
aceste tranziții în concordanță cu 



AM\1208889RO.docx 57/184 PE653.874v02-00

RO

obiectivele Pactului verde european, 
stimulează transformarea, garantează 
securitatea în materie de reglementare și 
de politică și în cele din urmă autonomia 
strategică a Uniunii;

Or. en

Amendamentul 105
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este de părere 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 
gestionează aceste tranziții, stimulează 
transformarea și garantează autonomia 
strategică a Uniunii;

1. este de părere că tranziția digitală și 
cea de mediu și asumarea unui rol de lider 
în domeniul tehnologiei 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 gestionează aceste 
tranziții, stimulează transformarea, creează 
creștere economică pe termen lung și 
competitivitate la nivel mondial prin 
comerț liber și piețe deschise și crește 
autonomia strategică și reziliența Uniunii;

Or. en

Amendamentul 106
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Carlo Calenda, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este de părere 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 

1. este de părere 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 



PE653.874v02-00 58/184 AM\1208889RO.docx

RO

o strategie industrială cuprinzătoare care 
gestionează aceste tranziții, stimulează 
transformarea și garantează autonomia 
strategică a Uniunii;

o strategie industrială cuprinzătoare, 
inclusiv un cadru de reglementare 
puternic, care gestionează aceste tranziții, 
fără a lăsa pe nimeni în urmă, stimulează 
transformarea și garantează autonomia 
strategică a Uniunii; neutralitatea 
climatică și competitivitatea 
internațională;

Or. en

Amendamentul 107
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este de părere 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 gestionează aceste 
tranziții, stimulează transformarea și 
garantează autonomia strategică a Uniunii;

1. este de părere că tranziția către o 
societate rezilientă din punct de vedere 
social, economic și de mediu ar trebui să se 
afle în centrul tuturor strategiilor Uniunii; 
în acest context, invită Comisia să 
definească o strategie industrială 
cuprinzătoare care gestionează aceste 
tranziții, stimulează transformarea și 
urmărește îndeplinirea obiectivelor 
Pactului verde european și asigură 
securitatea în materie de reglementare și 
de politică și prosperitatea pe termen lung 
și autonomia strategică a Uniunii;

Or. en

Amendamentul 108
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este de părere că tranziția digitală și 1. este de părere că tranziția digitală și 
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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 
gestionează aceste tranziții, stimulează 
transformarea și garantează autonomia 
strategică a Uniunii;

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 
gestionează aceste tranziții, stimulează 
transformarea și garantează autonomia 
strategică a Uniunii, în special în cadrul 
lanțurilor valorice și al aprovizionării cu 
materii prime;

Or. fr

Amendamentul 109
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este de părere 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 
gestionează aceste tranziții, stimulează 
transformarea și garantează autonomia 
strategică a Uniunii;

1. este de părere 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 
gestionează aceste tranziții, stimulează 
transformarea și garantează autonomia 
strategică a Uniunii, inclusiv 
disponibilitatea materiilor prime esențiale 
și utilizarea eficace a datelor în toate 
sectoarele;

Or. en

Amendamentul 110
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este de părere că tranziția digitală 
și cea de mediu ar trebui să se afle în 
centrul tuturor strategiilor Uniunii până 

1. este de părere că Comisia ar trebui 
ă definească o strategie industrială 
cuprinzătoare care stimulează 
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în 2050; în acest context, invită Comisia 
să definească o strategie industrială 
cuprinzătoare care gestionează aceste 
tranziții, stimulează transformarea și 
garantează autonomia strategică a Uniunii;

transformarea, îmbunătățește 
competitivitatea industriei UE și 
garantează autonomia strategică a Uniunii;

Or. en

Amendamentul 111
Marek Paweł Balt

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este de părere 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 
gestionează aceste tranziții, stimulează 
transformarea și garantează autonomia 
strategică a Uniunii;

1. este de părere 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 
gestionează aceste tranziții, stimulează 
transformarea și garantează autonomia 
strategică a Uniunii; pentru materii prime 
esențiale și lanțuri valorice;

Or. en

Amendamentul 112
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este de părere 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 
gestionează aceste tranziții, stimulează 
transformarea și garantează autonomia 
strategică a Uniunii;

1. este de părere 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 
gestionează aceste tranziții, stimulează 
transformarea, garantează locuri de muncă 
de calitate și dezvoltarea egală a 
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teritoriilor UE în cadrul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 113
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Carlos Zorrinho, Tsvetelina 
Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este de părere 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 
gestionează aceste tranziții, stimulează 
transformarea și garantează autonomia 
strategică a Uniunii;

1. este de părere 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 
gestionează aceste tranziții, stimulează 
transformarea și garantează autonomia 
strategică, inclusiv lanțurile valorice ale 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 114
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este de părere 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 
gestionează aceste tranziții, stimulează 
transformarea și garantează autonomia 
strategică a Uniunii;

1. este de părere 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 
gestionează aceste tranziții, stimulează 
transformarea și garantează autonomia 
strategică a Uniunii, fără a lăsa pe nimeni 
în urmă;
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Or. en

Amendamentul 115
Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. recomandă Comisiei să evalueze 
rolul de catalizator al tranziției capacității 
europene de producție și a competitivității 
la noua eră industrială prin introducerea 
unor propuneri de politici care să se 
concentreze atât pe partea de ofertă, cât și 
pe partea de cerere de tehnologie; 
subliniază că instituțiile UE și, în special, 
CE ar trebui să își îmbunătățească 
activitățile de sprijinire a inovării 
vandabile (partea ofertei), ținând totuși 
seama că trebuie să devină mai 
disciplinată în ceea ce privește canalele de 
transfer de tehnologie din laborator către 
piață, specificând indicatorii-cheie de 
performanță în cazul în care se alocă 
surse de la bugetul UE pentru sprijinirea 
proiectelor de inovare industrială; 
subliniază faptul că implicarea 
semnificativă în acțiuni care stimulează 
partea de cerere pentru inovațiile 
industriale este, de asemenea, esențială 
pentru succesul oricărei politici 
industriale a UE și recomandă ferm 
elaborarea unei politici care să stimuleze 
implicarea organizațiilor și a 
întreprinderilor industriale, în special a 
sectoarelor istorice, în funcțiile 
ecosistemelor de inovare;

Or. en

Amendamentul 116
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
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Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că strategia industrială 
trebuie să conceapă setul de instrumente 
care pot fi aplicate, adaptate pentru 
fiecare sector sau ecosistem și coordonate 
cu statele membre, precum și să 
eficientizeze politicile și instrumentele 
europene;

Or. en

Amendamentul 117
Pernille Weiss, Ivan Štefanec, Tom Berendsen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. este de părere 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 gestioneze aceste 
tranziții, să favorizeze transformarea și să 
garanteze autonomia strategică a Uniunii 
și recunoașterea și încurajarea „primilor 
veniți” specifici sectorului, care 
acționează ca modele de inovare și de 
dezvoltare eficace a afacerilor;

Or. en

Amendamentul 118
Eva Kaili
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. recomandă Comisiei să conceapă 
o strategie care să îmbunătățească rolul 
centrelor europene de inovare digitală și a 
ecosistemelor de inovare existente în 
Europa în lanțul valoric al industriilor 
UE; recomandă necesitatea creării unei 
strategii care să exploreze poziția optimă a 
transformării industriale europene în 
continuumul dintre inovarea internă și 
inovarea deschisă; consideră că 
adoptarea nediscriminatorie a unor 
sisteme de inovare deschisă nu este 
neapărat în conformitate cu interesele UE 
în materie de competiție la nivel mondial 
și sugerează instituirea unui sistem de 
inovare deschisă în cadrul ecosistemelor 
europene de inovare; recomandă, în 
același sens, elaborarea unei strategii de 
inovare pentru marile corporații, 
întreprinderile cu capitalizare medie și 
IMM-uri, care să lege întreprinderile 
europene de furnizorii de tehnologie și, în 
special, de întreprinderile nou-înființate;

Or. en

Amendamentul 119
Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. recomandă Comisiei să stimuleze 
atât cantitatea, cât și calitatea inovării și a 
tehnologiei în cadrul industriilor 
europene, care sunt generate și transmise 
de întreprinderile nou-înființate 
europene, prin definirea întreprinderilor 
nou-înființate în mod distinct față de 
IMM-uri; subliniază faptul că o 
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întreprindere nou-înființată, spre 
deosebire de un IMM, are o structură 
organizațională diferită, nevoi de 
finanțare distincte și expuneri diferite la 
risc, care o califică drept o entitate 
diferită în ecosistemul antreprenorial, cu 
responsabilități și implicări economice 
diferite în transferul de tehnologie către 
productivitatea industrială a Uniunii;

Or. en

Amendamentul 120
Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Punctul 1 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1d. recomandă Comisiei să elaboreze 
o strategie cuprinzătoare de investiții în 
infrastructură în domeniul 5G/6G, în 
securitatea cibernetică și internetul 
obiectelor cu aplicații în industrie, care să 
permită extinderea rapidă și tranziția 
industriilor europene către noua eră 
industrială; subliniază importanța 
strategică a unui cloud european, precum 
și necesitatea de a dispune de soluții 
alternative la tehnologia de tip cloud 
pentru stocarea și de gestionarea eficace a 
datelor, cum ar fi tehnica de calcul la 
margine, tehnologiile de tip fog 
computing și mist computing; propune 
dezvoltarea în continuare a capacității 
pieței europene a semiconductorilor, 
deoarece, dacă este posibilă proiectarea 
politicii vizate în materie de control al 
datelor, interoperabilitate și securitate a 
mașinilor interconectate în circuitul 
integrat, atunci capacitatea europeană în 
acest sector industrial este strategică în 
ceea ce privește poziția competitivă a 
Uniunii la nivel mondial;

Or. en
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Amendamentul 121
Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Punctul 1 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1e. recomandă Comisiei și Băncii 
Europene de Investiții ca, în calitate de 
promotori de instrumente de investiții 
precum InvestEU și alte programe 
similare, să accelereze participarea 
statelor membre, acordându-le 
posibilitatea ca, atunci când investesc în 
componente cum ar fi infrastructurile, 
inovarea și competențele și dezvoltarea 
întreprinderilor nou-înființate, costul 
participării lor să nu fie considerat 
„răspundere macroeconomică” în 
conformitate cu Pactul de stabilitate și de 
creștere; consideră că acest lucru va 
accelera absorbția fondurilor și va 
îmbunătăți direcționarea către proiecte 
industriale care prezintă o adiționalitate 
ridicată;

Or. en

Amendamentul 122
Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Punctul 1 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1f. consideră că Comisia și celelalte 
instituții ale UE dispun de o capacitate 
solidă de a dezvolta și de a folosi 
tehnologii inovatoare și emergente și de a 
le testa înainte de a le implementa în 
industriile europene pe baza unor cazuri 
de utilizare; menționează că acest rol al 
instituțiilor UE este esențial în vederea 
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experimentării tehnologiei înainte de a o 
utiliza în lanțurile valorice publice și 
private; consideră că instituțiile UE, în 
general, și, în special, CE, ar trebui să 
joace în continuare rolul esențial pe care 
îl joacă acum în ceea ce privește 
finanțarea partenerilor de inovare 
(precum universitățile și instituțiile de 
cercetare) și să utilizeze în continuare 
tehnologii inovatoare; subliniază, cu toate 
acestea, că este necesar ca acest lucru să 
se realizeze prin mecanisme care 
atenuează riscurile financiare, 
tehnologice, operaționale și reputaționale 
care sunt concentrate în prezent; 
recomandă ca CE să structureze 
indicatorii-cheie de performanță, 
standardele de calitate și mecanismele de 
repartizare a riscurilor în politica sa de 
achiziții, precum și să dezvolte cadrul 
juridic și bugetar care să permită 
conectarea sa cu ecosistemele de inovare; 
menționează că finanțarea din bugetul 
UE a tehnologiilor utile pentru industrie 
ar trebui să producă soluții și brevete 
vandabile atunci când este posibil, iar 
redevențele acestor brevete ar trebui 
plătite UE atunci când comercializarea 
produsului este profitabilă, pentru ca UE 
să utilizeze aceste câștiguri pentru 
investiții suplimentare în cercetare și 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 123
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, 
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este conștient de faptul că dinamica 
pieței nu acoperă singură fracturile create 

2. solicită o strategie industrială 
favorabilă incluziunii care să includă 
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în timpul procesului de transformare dacă 
nu există o bună gestionare a tranzițiilor și 
o politică industrială puternică; mai este 
conștient și de faptul că, deși piețele, 
concurența și inovarea sunt vectorii unei 
transformări rapide, societatea și mediul 
rămân să se confrunte cu impactul acestei 
transformări; consideră că echilibrarea 
numărului de locuri de muncă pierdute în 
industriile tradiționale cu noile locuri de 
muncă create în sectoarele digitale și de 
mediu nu este suficientă în sine, deoarece 
aceste noi locuri de muncă nu sunt create 
în aceleași regiuni și nici nu sunt ocupate 
de aceiași lucrători; ca urmare, invită 
Comisia să vegheze ca aceste tranziții să 
fie echitabile și juste din punct de vedere 
social și ca orice măsură vizând accelerarea 
procesului de transformare (digitală, de 
mediu etc.) să fie însoțită de o inițiativă-
pereche de perfecționare și recalificare a 
lucrătorilor, cu scopul de a gestiona 
efectele acestei accelerări a procesului atât 
asupra regiunilor, cât și asupra cetățenilor;

toate ecosistemele industriale, IMM-urile, 
regiunile, comunitățile și lucrătorii în 
dezvoltarea și punerea sa în aplicare; este 
conștient de faptul că dinamica pieței nu 
acoperă singură fracturile create în timpul 
procesului de transformare dacă nu există o 
bună gestionare a tranzițiilor și o politică 
industrială puternică; mai este conștient și 
de faptul că, deși piețele, concurența și 
inovarea sunt vectorii unei transformări 
rapide, societatea și mediul rămân să se 
confrunte cu impactul acestei transformări; 
consideră că echilibrarea numărului de 
locuri de muncă pierdute în industriile 
tradiționale cu noile locuri de muncă create 
în sectoarele digitale și de mediu nu este 
suficientă în sine, deoarece aceste noi 
locuri de muncă nu sunt create în aceleași 
regiuni și nici nu sunt ocupate de aceiași 
lucrători; ca urmare, invită Comisia să 
vegheze ca producția europeană de 
produse esențiale, cum ar fi materialele 
cu intensitate ridicată a emisiilor, să se 
transforme într-o alternativă mai curată 
în loc să fie înlocuită cu importuri de 
produse similare și ca aceste tranziții să fie 
echitabile și juste din punct de vedere 
social, să se desfășoare concomitent cu 
punerea în aplicare deplină a Pilonului 
european al drepturilor sociale, cu 
îmbunătățirea standardelor sociale și de 
viață și cu asigurarea unor condiții 
decente de muncă și ca orice măsură 
vizând accelerarea procesului de 
transformare (digitală, de mediu etc.) să fie 
însoțită de o inițiativă-pereche de 
perfecționare și recalificare a lucrătorilor, 
cu scopul de a gestiona efectele acestei 
accelerări a procesului atât asupra 
regiunilor, cât și asupra celor mai 
vulnerabili cetățeni; invită Comisia și 
statele membre să anticipeze și să 
cartografieze nevoile de forță de muncă 
calificată ale industriei, pentru a elabora 
strategii privind competențele care să 
depășească cererea de forță de muncă și 
decalajul dintre cerere și ofertă, pentru a 
dezvolta o economie bazată pe cunoaștere, 
care să le permită cetățenilor să adapteze 
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și să accelereze tranziția digitală și 
ecologică; invită Comisia să utilizeze pe 
deplin și să majoreze sumele alocate 
Fondului european de ajustare la 
globalizare pentru a sprijini financiar 
lucrătorii disponibilizați, ca urmare a 
restructurării cauzate de pandemia de 
COVID-19 sau ca urmare a 
transformărilor digitale și de mediu, în 
procesul de conversie profesională, 
recalificare și reintegrare pe piața muncii 
în sectoarele viitorului;

Or. en

Amendamentul 124
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este conștient de faptul că dinamica 
pieței nu acoperă singură fracturile create 
în timpul procesului de transformare dacă 
nu există o bună gestionare a tranzițiilor și 
o politică industrială puternică; mai este 
conștient și de faptul că, deși piețele, 
concurența și inovarea sunt vectorii unei 
transformări rapide, societatea și mediul 
rămân să se confrunte cu impactul acestei 
transformări; consideră că echilibrarea 
numărului de locuri de muncă pierdute în 
industriile tradiționale cu noile locuri de 
muncă create în sectoarele digitale și de 
mediu nu este suficientă în sine, deoarece 
aceste noi locuri de muncă nu sunt create 
în aceleași regiuni și nici nu sunt ocupate 
de aceiași lucrători; ca urmare, invită 
Comisia să vegheze ca aceste tranziții să 
fie echitabile și juste din punct de vedere 
social și ca orice măsură vizând accelerarea 
procesului de transformare (digitală, de 
mediu etc.) să fie însoțită de o inițiativă-
pereche de perfecționare și recalificare a 

2. este conștient de faptul că dinamica 
pieței nu acoperă singură fracturile create 
în timpul procesului de transformare dacă 
nu există o bună gestionare a tranzițiilor și 
o politică industrială puternică; mai este 
conștient și de faptul că, deși piețele, 
concurența și inovarea sunt vectorii unei 
transformări rapide, societatea și mediul 
rămân să se confrunte cu impactul acestei 
transformări; consideră că echilibrarea 
numărului de locuri de muncă pierdute în 
industriile tradiționale cu noile locuri de 
muncă prin transformarea digitală și 
favorabilă climei și mediului a industriei 
nu este suficientă, deoarece este posibil ca 
noile locuri de muncă să nu fie create în 
aceleași regiuni și să nu fie ocupate de 
aceiași lucrători; ca urmare, invită Comisia 
să vegheze ca aceste tranziții să fie 
echitabile și juste din punct de vedere 
social și ca orice măsură vizând accelerarea 
transformării (digitale, ecologice etc.) să 
fie însoțită de politici-pereche și acțiuni 
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lucrătorilor, cu scopul de a gestiona 
efectele acestei accelerări a procesului atât 
asupra regiunilor, cât și asupra cetățenilor;

concrete care vizează gestionarea 
efectelor acestei accelerări atât asupra 
regiunilor, cât și asupra cetățenilor; este 
convins că politica industrială trebuie să 
se bazeze pe un pilon social puternic și să 
abordeze în timp util consecințele sociale 
ale schimbărilor structurale; consideră 
că, într-adevăr, dubla tranziție digitală și 
ecologică va schimba în mod semnificativ 
modul de viață și de muncă; subliniază 
că, în acest scop, trebuie să se pună 
accentul pe coeziunea regională și socială 
și pe anticiparea și gestionarea 
restructurării, identificarea seturilor de 
competențe ale viitorului, precum și pe 
creșterea investițiilor în resursele umane, 
pe formarea și perfecționarea specifice și 
pe procesele de transformare regională, 
pentru le oferi cetățenilor și regiunilor 
perspective și venituri pentru viitor, iar 
industriei muncitori calificați;

Or. en

Amendamentul 125
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este conștient de faptul că dinamica 
pieței nu acoperă singură fracturile create 
în timpul procesului de transformare dacă 
nu există o bună gestionare a tranzițiilor și 
o politică industrială puternică; mai este 
conștient și de faptul că, deși piețele, 
concurența și inovarea sunt vectorii unei 
transformări rapide, societatea și mediul 
rămân să se confrunte cu impactul acestei 
transformări; consideră că echilibrarea 
numărului de locuri de muncă pierdute în 
industriile tradiționale cu noile locuri de 
muncă create în sectoarele digitale și de 
mediu nu este suficientă în sine, deoarece 
aceste noi locuri de muncă nu sunt create 

2. este conștient de faptul că dinamica 
pieței nu acoperă singură fracturile create 
în timpul procesului de transformare dacă 
nu există o bună gestionare a tranzițiilor și 
o politică industrială puternică; mai este 
conștient și de faptul că, deși piețele, 
concurența și inovarea sunt vectorii unei 
transformări rapide, societatea și mediul 
rămân să se confrunte cu impactul acestei 
transformări; consideră că echilibrarea 
numărului de locuri de muncă pierdute în 
industriile tradiționale cu noile locuri de 
muncă create în sectoarele digitale și verzi 
nu este suficientă în sine, deoarece este 
posibil ca aceste noi locuri de muncă să nu 
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în aceleași regiuni și nici nu sunt ocupate 
de aceiași lucrători; ca urmare, invită 
Comisia să vegheze ca aceste tranziții să 
fie echitabile și juste din punct de vedere 
social și ca orice măsură vizând accelerarea 
procesului de transformare (digitală, de 
mediu etc.) să fie însoțită de o inițiativă-
pereche de perfecționare și recalificare a 
lucrătorilor, cu scopul de a gestiona 
efectele acestei accelerări a procesului atât 
asupra regiunilor, cât și asupra cetățenilor;

fie create în aceleași regiuni și nici să nu 
fie ocupate de aceiași lucrători; consideră 
că transformarea industrială este o 
oportunitate de a accelera eliminarea 
completă a combustibililor fosili (inclusiv 
a gazelor naturale și a tuturor gazelor 
derivate din combustibili fosili) și de a 
investi în procese de producție 
regenerabile, curate și verzi, asigurându-
se că nimeni nu este lăsat în urmă; ca 
urmare, invită Comisia să vegheze ca 
aceste tranziții să fie echitabile și juste din 
punct de vedere social și ca orice măsură 
vizând accelerarea procesului de 
transformare (digitală, de mediu etc.) să fie 
însoțită de o viziune cuprinzătoare și de o 
inițiativă-pereche prin intermediul căreia 
forța de muncă să fie sprijinită să se 
adapteze cât mai ușor cu putință, inclusiv 
prin inițiative de perfecționare și 
recalificare a lucrătorilor, cu scopul de a 
nu lăsa pe nimeni în urmă și de a gestiona 
efectele acestei tranziții atât asupra 
regiunilor, cât și asupra cetățenilor; 
subliniază, în această privință, importanța 
competențelor digitale și a abordărilor 
bazate pe învățarea pe tot parcursul vieții;

Or. en

Amendamentul 126
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, Romana Jerković

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este conștient de faptul că dinamica 
pieței nu acoperă singură fracturile create 
în timpul procesului de transformare dacă 
nu există o bună gestionare a tranzițiilor și 
o politică industrială puternică; mai este 
conștient și de faptul că, deși piețele, 
concurența și inovarea sunt vectorii unei 
transformări rapide, societatea și mediul 

2. este conștient de faptul că dinamica 
pieței nu acoperă singură fracturile create 
în timpul procesului de transformare dacă 
nu există o bună gestionare a tranzițiilor și 
o politică industrială puternică; mai este 
conștient și de faptul că, deși piețele, 
concurența și inovarea sunt vectorii unei 
transformări rapide, societatea și mediul 
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rămân să se confrunte cu impactul acestei 
transformări; consideră că echilibrarea 
numărului de locuri de muncă pierdute în 
industriile tradiționale cu noile locuri de 
muncă create în sectoarele digitale și de 
mediu nu este suficientă în sine, deoarece 
aceste noi locuri de muncă nu sunt create 
în aceleași regiuni și nici nu sunt ocupate 
de aceiași lucrători; ca urmare, invită 
Comisia să vegheze ca aceste tranziții să 
fie echitabile și juste din punct de vedere 
social și ca orice măsură vizând accelerarea 
procesului de transformare (digitală, de 
mediu etc.) să fie însoțită de o inițiativă-
pereche de perfecționare și recalificare a 
lucrătorilor, cu scopul de a gestiona 
efectele acestei accelerări a procesului atât 
asupra regiunilor, cât și asupra cetățenilor;

rămân să se confrunte cu impactul acestei 
transformări; consideră că echilibrarea 
numărului de locuri de muncă pierdute în 
industriile tradiționale cu noile locuri de 
muncă create în sectoarele digitale și de 
mediu nu este suficientă în sine, deoarece 
aceste noi locuri de muncă nu sunt create 
în aceleași regiuni și nici nu sunt ocupate 
de aceiași lucrători, ținând seama în 
special de diferențele de gen de pe piața 
muncii, care au un efect asupra 
mobilității sau asupra capacității de 
transfer a lucrătorilor; ca urmare, invită 
Comisia să vegheze ca aceste tranziții să 
fie echitabile și juste din punct de vedere 
social și ca orice măsură vizând accelerarea 
procesului de transformare (digitală, de 
mediu etc.) să fie însoțită de o inițiativă-
pereche de perfecționare și recalificare a 
lucrătorilor, și să investească în sectoare 
economice alternative, în special în unele 
regiuni cu șomaj ridicat și economii mai 
puțin diversificate, cu scopul de a gestiona 
efectele acestei accelerări a procesului atât 
asupra regiunilor, cât și asupra cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 127
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este conștient de faptul că dinamica 
pieței nu acoperă singură fracturile create 
în timpul procesului de transformare dacă 
nu există o bună gestionare a tranzițiilor și 
o politică industrială puternică; mai este 
conștient și de faptul că, deși piețele, 
concurența și inovarea sunt vectorii unei 
transformări rapide, societatea și mediul 
rămân să se confrunte cu impactul acestei 
transformări; consideră că echilibrarea 
numărului de locuri de muncă pierdute în 

2. este conștient de faptul că dinamica 
pieței nu acoperă singură fracturile create 
în timpul procesului de transformare dacă 
nu există o bună gestionare a tranzițiilor și 
o politică industrială puternică; mai este 
conștient și de faptul că, deși piețele, 
concurența și inovarea sunt vectorii unei 
transformări rapide, societatea și mediul 
rămân să se confrunte cu impactul acestei 
transformări; consideră că echilibrarea 
numărului de locuri de muncă pierdute în 
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industriile tradiționale cu noile locuri de 
muncă create în sectoarele digitale și de 
mediu nu este suficientă în sine, deoarece 
aceste noi locuri de muncă nu sunt create 
în aceleași regiuni și nici nu sunt ocupate 
de aceiași lucrători; ca urmare, invită 
Comisia să vegheze ca aceste tranziții să 
fie echitabile și juste din punct de vedere 
social și ca orice măsură vizând accelerarea 
procesului de transformare (digitală, de 
mediu etc.) să fie însoțită de o inițiativă-
pereche de perfecționare și recalificare a 
lucrătorilor, cu scopul de a gestiona 
efectele acestei accelerări a procesului atât 
asupra regiunilor, cât și asupra cetățenilor;

industriile tradiționale cu noile locuri de 
muncă create în sectoarele digitale și de 
mediu nu este suficientă în sine, deoarece 
aceste noi locuri de muncă nu sunt create 
în aceleași regiuni și nici nu sunt ocupate 
de aceiași lucrători; ca urmare, invită 
Comisia să vegheze ca aceste tranziții să 
fie echitabile și juste din punct de vedere 
social și ca orice măsură vizând accelerarea 
procesului de transformare (digitală, de 
mediu etc.) să fie însoțită de o inițiativă-
pereche de perfecționare și recalificare a 
lucrătorilor, pentru a sprijini participarea 
lucrătorilor la conducerea și gestionarea 
întreprinderilor și la antreprenoriatul 
propriu, cu scopul de a gestiona efectele 
acestei accelerări a procesului atât asupra 
regiunilor, cât și asupra cetățenilor; 
subliniază în acest sens importanța 
învățării pe tot parcursul vieții pentru a 
garanta disponibilitatea permanentă a 
lucrătorilor pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 128
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este conștient de faptul că dinamica 
pieței nu acoperă singură fracturile create 
în timpul procesului de transformare dacă 
nu există o bună gestionare a tranzițiilor și 
o politică industrială puternică; mai este 
conștient și de faptul că, deși piețele, 
concurența și inovarea sunt vectorii unei 
transformări rapide, societatea și mediul 
rămân să se confrunte cu impactul acestei 
transformări; consideră că echilibrarea 
numărului de locuri de muncă pierdute în 

2. este conștient de faptul că dinamica 
pieței nu acoperă singură fracturile create 
în timpul procesului de transformare dacă 
nu există o bună gestionare a tranzițiilor și 
o politică industrială puternică; mai este 
conștient și de faptul că, deși piețele, 
concurența și inovarea sunt vectorii unei 
transformări rapide, societatea și mediul 
rămân să se confrunte cu impactul acestei 
transformări; consideră că echilibrarea 
numărului de locuri de muncă pierdute în 
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industriile tradiționale cu noile locuri de 
muncă create în sectoarele digitale și de 
mediu nu este suficientă în sine, deoarece 
aceste noi locuri de muncă nu sunt create 
în aceleași regiuni și nici nu sunt ocupate 
de aceiași lucrători; ca urmare, invită 
Comisia să vegheze ca aceste tranziții să 
fie echitabile și juste din punct de vedere 
social și ca orice măsură vizând accelerarea 
procesului de transformare (digitală, de 
mediu etc.) să fie însoțită de o inițiativă-
pereche de perfecționare și recalificare a 
lucrătorilor, cu scopul de a gestiona 
efectele acestei accelerări a procesului 
atât asupra regiunilor, cât și asupra 
cetățenilor;

industriile tradiționale cu noile locuri de 
muncă create în sectoarele digitale și de 
mediu nu este suficientă în sine, deoarece 
aceste noi locuri de muncă nu sunt create 
în aceleași regiuni și nici nu sunt ocupate 
de aceiași lucrători; ca urmare, invită 
Comisia să vegheze ca aceste tranziții să 
fie echitabile și juste din punct de vedere 
social, în conformitate cu principiul 
„nimeni nu este lăsat în urmă”, și ca orice 
măsură vizând accelerarea procesului de 
transformare (digitală, de mediu etc.) să fie 
însoțită de o inițiativă-pereche de 
perfecționare și recalificare a lucrătorilor, 
în concordanță cu nevoile pieței muncii 
din regiunea afectată, cu scopul 
revitalizării economice a acesteia, în loc 
să se bazeze pe mobilitatea lucrătorilor și 
să se expună riscului de depopulare și de 
creștere a nivelului de sărăcie al 
regiunilor și al cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 129
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Nicolás González Casares

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este conștient de faptul că dinamica 
pieței nu acoperă singură fracturile create 
în timpul procesului de transformare dacă 
nu există o bună gestionare a tranzițiilor și 
o politică industrială puternică; mai este 
conștient și de faptul că, deși piețele, 
concurența și inovarea sunt vectorii unei 
transformări rapide, societatea și mediul 
rămân să se confrunte cu impactul acestei 
transformări; consideră că echilibrarea 
numărului de locuri de muncă pierdute în 
industriile tradiționale cu noile locuri de 
muncă create în sectoarele digitale și de 
mediu nu este suficientă în sine, deoarece 

2. este conștient de faptul că dinamica 
pieței nu acoperă singură fracturile create 
în timpul procesului de transformare dacă 
nu există o bună gestionare a tranzițiilor și 
o politică industrială puternică; mai este 
conștient și de faptul că, deși piețele, 
concurența și inovarea sunt vectorii unei 
transformări rapide, societatea și mediul 
rămân să se confrunte cu impactul acestei 
transformări; consideră că echilibrarea 
numărului de locuri de muncă pierdute în 
industriile tradiționale cu noile locuri de 
muncă create în sectoarele digitale și de 
mediu nu este suficientă în sine, deoarece 



AM\1208889RO.docx 75/184 PE653.874v02-00

RO

aceste noi locuri de muncă nu sunt create 
în aceleași regiuni și nici nu sunt ocupate 
de aceiași lucrători; ca urmare, invită 
Comisia să vegheze ca aceste tranziții să 
fie echitabile și juste din punct de vedere 
social și ca orice măsură vizând accelerarea 
procesului de transformare (digitală, de 
mediu etc.) să fie însoțită de o inițiativă-
pereche de perfecționare și recalificare a 
lucrătorilor, cu scopul de a gestiona 
efectele acestei accelerări a procesului atât 
asupra regiunilor, cât și asupra cetățenilor;

aceste noi locuri de muncă nu sunt create 
în aceleași regiuni și nici nu sunt ocupate 
de aceiași lucrători; ca urmare, invită 
Comisia să vegheze ca aceste tranziții să 
fie echitabile și juste din punct de vedere 
social și ca orice măsură vizând accelerarea 
procesului de transformare (digitală, de 
mediu etc.) să fie însoțită de o inițiativă-
pereche de perfecționare și recalificare a 
lucrătorilor, cu scopul de a gestiona 
efectele acestei accelerări a procesului atât 
asupra regiunilor, cât și asupra cetățenilor; 
subliniază în acest sens importanța 
învățării pe tot parcursul vieții pentru a 
garanta disponibilitatea permanentă a 
lucrătorilor pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 130
Salvatore De Meo

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este conștient de faptul că 
dinamica pieței nu acoperă singură 
fracturile create în timpul procesului de 
transformare dacă nu există o bună 
gestionare a tranzițiilor și o politică 
industrială puternică; mai este conștient 
și de faptul că, deși piețele, concurența și 
inovarea sunt vectorii unei transformări 
rapide, societatea și mediul rămân să se 
confrunte cu impactul acestei 
transformări; consideră că echilibrarea 
numărului de locuri de muncă pierdute în 
industriile tradiționale cu noile locuri de 
muncă create în sectoarele digitale și de 
mediu nu este suficientă în sine, deoarece 
aceste noi locuri de muncă nu sunt create 
în aceleași regiuni și nici nu sunt ocupate 
de aceiași lucrători; ca urmare, invită 
Comisia să vegheze ca aceste tranziții să 
fie echitabile și juste din punct de vedere 

2. consideră că o strategie industrială 
puternică încorporată într-o strategie 
generală pentru transformări poate 
contribui la acoperirea fracturilor create 
în timpul procesului de transformare; 
consideră că echilibrarea numărului de 
locuri de muncă pierdute în industriile 
tradiționale cu noile locuri de muncă create 
în sectoarele digitale și de mediu nu este 
suficientă în sine, deoarece aceste noi 
locuri de muncă nu sunt create în aceleași 
regiuni și nici nu sunt ocupate de aceiași 
lucrători; ca urmare, invită Comisia să 
vegheze ca aceste tranziții să fie echitabile 
și juste din punct de vedere social și ca 
orice măsură vizând accelerarea procesului 
de transformare (digitală, de mediu, noi 
rețele și proiecte de infrastructură mare 
etc.) să fie însoțită de o inițiativă-pereche 
de perfecționare și recalificare a 
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social și ca orice măsură vizând accelerarea 
procesului de transformare (digitală, de 
mediu etc.) să fie însoțită de o inițiativă-
pereche de perfecționare și recalificare a 
lucrătorilor, cu scopul de a gestiona 
efectele acestei accelerări a procesului atât 
asupra regiunilor, cât și asupra cetățenilor;

lucrătorilor, cu scopul de a gestiona 
efectele acestei accelerări a procesului atât 
asupra regiunilor, cât și asupra cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 131
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, 
Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este conștient de faptul că 
dinamica pieței nu acoperă singură 
fracturile create în timpul procesului de 
transformare dacă nu există o bună 
gestionare a tranzițiilor și o politică 
industrială puternică; mai este conștient și 
de faptul că, deși piețele, concurența și 
inovarea sunt vectorii unei transformări 
rapide, societatea și mediul rămân să se 
confrunte cu impactul acestei 
transformări; consideră că echilibrarea 
numărului de locuri de muncă pierdute în 
industriile tradiționale cu noile locuri de 
muncă create în sectoarele digitale și de 
mediu nu este suficientă în sine, deoarece 
aceste noi locuri de muncă nu sunt create 
în aceleași regiuni și nici nu sunt ocupate 
de aceiași lucrători; ca urmare, invită 
Comisia să vegheze ca aceste tranziții să 
fie echitabile și juste din punct de vedere 
social și ca orice măsură vizând accelerarea 
procesului de transformare (digitală, de 
mediu etc.) să fie însoțită de o inițiativă-
pereche de perfecționare și recalificare a 

2. consideră că o strategie industrială 
puternică încorporată într-o strategie 
generală pentru transformări poate 
contribui la acoperirea fracturilor create 
în timpul procesului de transformare; 
consideră că echilibrarea numărului de 
locuri de muncă pierdute în industriile 
tradiționale cu noile locuri de muncă create 
în sectoarele digitale și de mediu nu este 
suficientă în sine, deoarece aceste noi 
locuri de muncă nu sunt create în aceleași 
regiuni și nici nu sunt ocupate de aceiași 
lucrători; ca urmare, invită Comisia să 
vegheze ca aceste tranziții să fie echitabile 
și juste din punct de vedere social și ca 
orice măsură vizând accelerarea procesului 
de transformare (digitală, de mediu, noi 
rețele și proiecte de infrastructură mare 
etc.) să fie însoțită de o inițiativă-pereche 
de perfecționare și recalificare a 
lucrătorilor, cu scopul de a gestiona 
efectele acestei accelerări a procesului atât 
asupra regiunilor, cât și asupra cetățenilor;
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lucrătorilor, cu scopul de a gestiona 
efectele acestei accelerări a procesului atât 
asupra regiunilor, cât și asupra cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 132
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este conștient de faptul că dinamica 
pieței nu acoperă singură fracturile create 
în timpul procesului de transformare dacă 
nu există o bună gestionare a tranzițiilor și 
o politică industrială puternică; mai este 
conștient și de faptul că, deși piețele, 
concurența și inovarea sunt vectorii unei 
transformări rapide, societatea și mediul 
rămân să se confrunte cu impactul acestei 
transformări; consideră că echilibrarea 
numărului de locuri de muncă pierdute în 
industriile tradiționale cu noile locuri de 
muncă create în sectoarele digitale și de 
mediu nu este suficientă în sine, deoarece 
aceste noi locuri de muncă nu sunt create 
în aceleași regiuni și nici nu sunt ocupate 
de aceiași lucrători; ca urmare, invită 
Comisia să vegheze ca aceste tranziții să 
fie echitabile și juste din punct de vedere 
social și ca orice măsură vizând accelerarea 
procesului de transformare (digitală, de 
mediu etc.) să fie însoțită de o inițiativă-
pereche de perfecționare și recalificare a 
lucrătorilor, cu scopul de a gestiona 
efectele acestei accelerări a procesului atât 
asupra regiunilor, cât și asupra cetățenilor;

2. este conștient de faptul că dinamica 
pieței nu acoperă singură fracturile create 
în timpul procesului de transformare dacă 
nu există o bună gestionare a tranzițiilor și 
o politică industrială puternică; mai este 
conștient și de faptul că, deși piețele, 
concurența și inovarea sunt vectorii unei 
transformări rapide, societatea și mediul 
rămân să se confrunte cu impactul acestei 
transformări; salută, în acest sens, 
procesul de reflecție cu privire la 
definirea pieței relevante în contextul 
controlului concentrărilor economice; 
consideră că echilibrarea numărului de 
locuri de muncă pierdute în industriile 
tradiționale cu noile locuri de muncă create 
în sectoarele digitale și de mediu nu este 
suficientă în sine, deoarece aceste noi 
locuri de muncă nu sunt create în aceleași 
regiuni și nici nu sunt ocupate de aceiași 
lucrători; ca urmare, invită Comisia să 
vegheze ca aceste tranziții să fie echitabile 
și juste din punct de vedere social și ca 
orice măsură vizând accelerarea procesului 
de transformare (digitală, de mediu etc.) să 
fie însoțită de o inițiativă-pereche de 
perfecționare și recalificare a lucrătorilor, 
cu scopul de a gestiona efectele acestei 
accelerări a procesului atât asupra 
regiunilor, cât și asupra cetățenilor;

Or. fr
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Amendamentul 133
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este conștient de faptul că dinamica 
pieței nu acoperă singură fracturile create 
în timpul procesului de transformare dacă 
nu există o bună gestionare a tranzițiilor și 
o politică industrială puternică; mai este 
conștient și de faptul că, deși piețele, 
concurența și inovarea sunt vectorii unei 
transformări rapide, societatea și mediul 
rămân să se confrunte cu impactul acestei 
transformări; consideră că echilibrarea 
numărului de locuri de muncă pierdute în 
industriile tradiționale cu noile locuri de 
muncă create în sectoarele digitale și de 
mediu nu este suficientă în sine, deoarece 
aceste noi locuri de muncă nu sunt create 
în aceleași regiuni și nici nu sunt ocupate 
de aceiași lucrători; ca urmare, invită 
Comisia să vegheze ca aceste tranziții să 
fie echitabile și juste din punct de vedere 
social și ca orice măsură vizând accelerarea 
procesului de transformare (digitală, de 
mediu etc.) să fie însoțită de o inițiativă-
pereche de perfecționare și recalificare a 
lucrătorilor, cu scopul de a gestiona 
efectele acestei accelerări a procesului atât 
asupra regiunilor, cât și asupra cetățenilor;

2. este conștient de faptul că dinamica 
pieței nu acoperă singură fracturile create 
în timpul procesului de transformare dacă 
nu există o bună gestionare a tranzițiilor și 
o politică industrială puternică; mai este 
conștient și de faptul că presiunea 
nejustificată exercitată de piețe, 
concurența și inovarea sunt vectorii unei 
transformări rapide, societatea și mediul 
rămân să se confrunte cu impactul acestei 
transformări; consideră că echilibrarea 
numărului de locuri de muncă pierdute în 
industriile tradiționale cu noile locuri de 
muncă create în sectoarele digitale și de 
mediu nu este suficientă în sine, deoarece 
aceste noi locuri de muncă nu sunt create 
în aceleași regiuni și nici nu sunt ocupate 
de aceiași lucrători; ca urmare, invită 
Comisia să vegheze ca aceste tranziții să 
fie graduale, echitabile, juste din punct de 
vedere social și să asigure condiții de 
concurență echitabile și ca orice măsură 
vizând accelerarea procesului de 
transformare (digitală, de mediu etc.) să fie 
însoțită de o inițiativă-pereche de 
perfecționare și recalificare a lucrătorilor, 
cu scopul de a gestiona efectele acestei 
accelerări a procesului atât asupra 
regiunilor, cât și asupra cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 134
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Carlo Calenda, Dan Nica



AM\1208889RO.docx 79/184 PE653.874v02-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este conștient de faptul că dinamica 
pieței nu acoperă singură fracturile create 
în timpul procesului de transformare dacă 
nu există o bună gestionare a tranzițiilor și 
o politică industrială puternică; mai este 
conștient și de faptul că, deși piețele, 
concurența și inovarea sunt vectorii unei 
transformări rapide, societatea și mediul 
rămân să se confrunte cu impactul acestei 
transformări; consideră că echilibrarea 
numărului de locuri de muncă pierdute în 
industriile tradiționale cu noile locuri de 
muncă create în sectoarele digitale și de 
mediu nu este suficientă în sine, deoarece 
aceste noi locuri de muncă nu sunt create 
în aceleași regiuni și nici nu sunt ocupate 
de aceiași lucrători; ca urmare, invită 
Comisia să vegheze ca aceste tranziții să 
fie echitabile și juste din punct de vedere 
social și ca orice măsură vizând accelerarea 
procesului de transformare (digitală, de 
mediu etc.) să fie însoțită de o inițiativă-
pereche de perfecționare și recalificare a 
lucrătorilor, cu scopul de a gestiona 
efectele acestei accelerări a procesului atât 
asupra regiunilor, cât și asupra cetățenilor;

2. este conștient de faptul că dinamica 
pieței nu acoperă singură fracturile create 
în timpul procesului de transformare dacă 
nu există o bună gestionare a tranzițiilor și 
o politică industrială puternică și sprijin; 
mai este conștient și de faptul că, deși 
piețele, concurența și inovarea sunt vectorii 
unei transformări rapide, societatea, 
economia și mediul rămân să se confrunte 
cu impactul acestei transformări; consideră 
că echilibrarea numărului de locuri de 
muncă pierdute în industriile tradiționale 
cu noile locuri de muncă create în 
sectoarele digitale și de mediu nu este 
suficientă în sine, deoarece aceste noi 
locuri de muncă nu sunt create în aceleași 
regiuni și nici nu sunt ocupate de aceiași 
lucrători; ca urmare, invită Comisia să 
vegheze ca aceste tranziții să reducă 
pierderile de locuri de muncă și 
închiderile de întreprinderi, să fie 
echitabile și juste din punct de vedere 
social și ca orice măsură vizând accelerarea 
procesului de transformare (digitală, de 
mediu etc.) să fie însoțită de o inițiativă-
pereche de perfecționare și recalificare a 
lucrătorilor, cu scopul de a gestiona 
efectele acestei accelerări a procesului atât 
asupra regiunilor, cât și asupra cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 135
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este conștient de faptul că dinamica 2. este conștient de faptul că dinamica 
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pieței nu acoperă singură fracturile create 
în timpul procesului de transformare dacă 
nu există o bună gestionare a tranzițiilor și 
o politică industrială puternică; mai este 
conștient și de faptul că, deși piețele, 
concurența și inovarea sunt vectorii unei 
transformări rapide, societatea și mediul 
rămân să se confrunte cu impactul acestei 
transformări; consideră că echilibrarea 
numărului de locuri de muncă pierdute în 
industriile tradiționale cu noile locuri de 
muncă create în sectoarele digitale și de 
mediu nu este suficientă în sine, deoarece 
aceste noi locuri de muncă nu sunt create 
în aceleași regiuni și nici nu sunt ocupate 
de aceiași lucrători; ca urmare, invită 
Comisia să vegheze ca aceste tranziții să 
fie echitabile și juste din punct de vedere 
social și ca orice măsură vizând accelerarea 
procesului de transformare (digitală, de 
mediu etc.) să fie însoțită de o inițiativă-
pereche de perfecționare și recalificare a 
lucrătorilor, cu scopul de a gestiona 
efectele acestei accelerări a procesului atât 
asupra regiunilor, cât și asupra cetățenilor;

pieței nu acoperă fracturile create în timpul 
procesului de transformare dacă nu există o 
bună gestionare a tranzițiilor și o politică 
industrială puternică; mai este conștient și 
de faptul că societatea și mediul rămân să 
se confrunte cu impactul acestei 
transformări; consideră că echilibrarea 
numărului de locuri de muncă pierdute în 
industriile tradiționale cu noile locuri de 
muncă create în sectoarele digitale și de 
mediu nu este suficientă în sine, deoarece 
aceste noi locuri de muncă nu sunt create 
în aceleași regiuni și nici nu sunt ocupate 
de aceiași lucrători; ca urmare, invită 
Comisia să vegheze ca aceste tranziții să 
fie echitabile și juste din punct de vedere 
social și ca orice măsură vizând accelerarea 
procesului de transformare (digitală, de 
mediu etc.) să fie însoțită de o inițiativă-
pereche de perfecționare și recalificare a 
lucrătorilor, cu scopul de a gestiona 
efectele acestei accelerări a procesului atât 
asupra regiunilor, cât și asupra cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 136
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este conștient de faptul că dinamica 
pieței nu acoperă singură fracturile create 
în timpul procesului de transformare dacă 
nu există o bună gestionare a tranzițiilor și 
o politică industrială puternică; mai este 
conștient și de faptul că, deși piețele, 
concurența și inovarea sunt vectorii unei 
transformări rapide, societatea și mediul 
rămân să se confrunte cu impactul acestei 
transformări; consideră că echilibrarea 
numărului de locuri de muncă pierdute în 

2. este conștient de faptul că dinamica 
pieței nu acoperă singură fracturile create 
în timpul procesului de transformare dacă 
nu există o bună gestionare a tranzițiilor și 
o politică industrială puternică; mai este 
conștient și de faptul că, deși piețele, 
concurența și inovarea sunt vectorii unei 
transformări rapide, societatea și mediul 
rămân să se confrunte cu impactul acestei 
transformări; consideră că echilibrarea 
numărului de locuri de muncă pierdute în 
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industriile tradiționale cu noile locuri de 
muncă create în sectoarele digitale și de 
mediu nu este suficientă în sine, deoarece 
aceste noi locuri de muncă nu sunt create 
în aceleași regiuni și nici nu sunt ocupate 
de aceiași lucrători; ca urmare, invită 
Comisia să vegheze ca aceste tranziții să 
fie echitabile și juste din punct de vedere 
social și ca orice măsură vizând accelerarea 
procesului de transformare (digitală, de 
mediu etc.) să fie însoțită de o inițiativă-
pereche de perfecționare și recalificare a 
lucrătorilor, cu scopul de a gestiona 
efectele acestei accelerări a procesului atât 
asupra regiunilor, cât și asupra cetățenilor;

industriile tradiționale cu noile locuri de 
muncă create în sectoarele digitale și de 
mediu nu este suficientă în sine, deoarece 
aceste noi locuri de muncă nu sunt create 
în aceleași regiuni și nici nu sunt ocupate 
de aceiași lucrători; ca urmare, invită 
Comisia să vegheze ca aceste tranziții să 
fie echitabile și juste din punct de vedere 
social și ca orice măsură vizând accelerarea 
procesului de transformare (digitală, de 
mediu etc.) să fie însoțită de o inițiativă-
pereche de perfecționare și recalificare a 
lucrătorilor, în special competențe digitale, 
cu scopul de a gestiona efectele acestei 
accelerări a procesului atât asupra 
regiunilor, cât și asupra cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 137
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este conștient de faptul că dinamica 
pieței nu acoperă singură fracturile create 
în timpul procesului de transformare dacă 
nu există o bună gestionare a tranzițiilor și 
o politică industrială puternică; mai este 
conștient și de faptul că, deși piețele, 
concurența și inovarea sunt vectorii unei 
transformări rapide, societatea și mediul 
rămân să se confrunte cu impactul acestei 
transformări; consideră că echilibrarea 
numărului de locuri de muncă pierdute în 
industriile tradiționale cu noile locuri de 
muncă create în sectoarele digitale și de 
mediu nu este suficientă în sine, deoarece 
aceste noi locuri de muncă nu sunt create 
în aceleași regiuni și nici nu sunt ocupate 
de aceiași lucrători; ca urmare, invită 
Comisia să vegheze ca aceste tranziții să 
fie echitabile și juste din punct de vedere 
social și ca orice măsură vizând accelerarea 

2. este conștient de faptul că dinamica 
pieței nu acoperă singură fracturile create 
în timpul procesului de transformare dacă 
nu există o bună gestionare a tranzițiilor și 
o politică industrială puternică; mai este 
conștient și de faptul că, deși piețele, 
concurența și inovarea sunt vectorii unei 
transformări rapide, societatea și mediul 
rămân să se confrunte cu impactul acestei 
transformări; consideră că echilibrarea 
numărului de locuri de muncă pierdute în 
industriile tradiționale cu noile locuri de 
muncă create în sectoarele digitale și de 
mediu nu este suficientă în sine, deoarece 
aceste noi locuri de muncă nu sunt create 
în aceleași regiuni și nici nu sunt ocupate 
de aceiași lucrători; ca urmare, invită 
Comisia să vegheze ca aceste tranziții să 
fie echitabile și juste din punct de vedere 
social și ca orice măsură vizând accelerarea 
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procesului de transformare (digitală, de 
mediu etc.) să fie însoțită de o inițiativă-
pereche de perfecționare și recalificare a 
lucrătorilor, cu scopul de a gestiona 
efectele acestei accelerări a procesului atât 
asupra regiunilor, cât și asupra cetățenilor;

procesului de transformare (digitală, de 
mediu etc.) să fie însoțită de o inițiativă-
pereche de perfecționare și recalificare a 
lucrătorilor, cu scopul de a gestiona 
efectele acestei accelerări a procesului atât 
asupra regiunilor, cât și asupra cetățenilor 
celor mai vulnerabili;

Or. fr

Amendamentul 138
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. înțelege autonomia strategică ca 
un concept în care conducerea 
tehnologică permite UE și statelor 
membre să acționeze autonom din punct 
de vedere politic și economic, respectând 
totodată normele internaționale și 
menținând deschiderea față de comerțul 
internațional, cu obiectivul de a încheia 
mai multe acorduri de liber schimb; 
subliniază faptul că industria europeană 
este foarte integrată în lanțurile valorice 
globale; recunoaște, de asemenea, că 
autonomia strategică nu se realizează prin 
ruperea legăturilor cu lanțurile valorice 
globale; consideră, în schimb, că 
autonomia strategică și reziliența Uniunii 
se realizează prin consolidarea și 
dezvoltarea capacităților industriale și 
tehnologice ale Europei, prin intermediul 
investițiilor în tehnologii esențiale și 
asigurarea bunei funcționări a pieței 
unice, a unor condiții de concurență 
echitabile și a unui mediu de 
reglementare în care întreprinderile pot 
prospera și concura la nivel mondial;

Or. en
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Amendamentul 139
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că această transformare 
industrială trebuie să reprezinte o șansă 
pentru sectoarele în care se utilizează cu 
preponderență combustibili fosili de a 
avansa către prima linie a inovării și a 
producției compatibile cu neutralitatea 
climatică, pentru a se asigura că nimeni 
nu este lăsat în urmă; subliniază că va fi 
esențial să se asigure o tranziție mai 
favorabilă incluziunii și să se faciliteze 
participarea semnificativă a tuturor 
părților interesate de la nivel local, 
inclusiv a societății civile și a 
reprezentanților comunității, la 
elaborarea planurilor pentru o tranziție 
justă și la sistarea investițiilor în 
combustibili fosili, inclusiv în gaze 
naturale și gaze derivate din combustibili 
fosili; subliniază că acestea din urmă nu 
ar trebui să fie sprijinite în niciun mod 
prin Mecanismul pentru o tranziție justă 
și ar trebui să fie excluse de la orice alt tip 
de finanțare publică;

Or. en

Amendamentul 140
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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2a. consideră că politica industrială a 
Uniunii Europene poate avea succes 
numai prin planificare strategică 
integrată, prin punerea în comun a 
resurselor actorilor europeni, ale 
instituțiilor regionale și locale, ale 
grupurilor industriale, ale partenerilor 
sociali, ale universităților și ale grupurilor 
de cercetare; subliniază, în acest context, 
importanța structurilor de sprijin, cum ar 
fi rețelele de IMM-uri, agențiile de 
dezvoltare regională, clusterele de inovare 
și consilierea pentru înființarea de noi 
întreprinderi pentru crearea de lanțuri 
valorice industriale locale și regionale;

Or. en

Amendamentul 141
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio, 
Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că noua strategie 
industrială trebuie să fie însoțită de 
inițiative educaționale corespunzătoare, 
care să contribuie la accelerarea 
procesului de transformare a industriilor 
și la punerea bazelor pentru viitorul 
industrial al Europei; solicită, prin 
urmare, Comisiei și statelor membre să 
facă investiții publice masive în educație 
la nivelul întregii Europe și să promoveze 
integrarea politicii educaționale la nivelul 
UE;

Or. en

Amendamentul 142
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga
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Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că, pentru a facilita 
transformarea digitală, este important să 
se asigure că toți cetățenii au dreptul și 
accesul la energie verde la prețuri 
accesibile; menționează că aceasta este o 
condiție prealabilă pentru participarea la 
activități economice și sociale în procesul 
de transformare industrială digitală și de 
mediu, care trebuie să includă protecția și 
sprijinul pentru cetățenii vulnerabili;

Or. en

Amendamentul 143
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. încurajează statele membre și 
serviciile naționale de ocupare a forței de 
muncă să desfășoare, în contextul acestei 
inițiative de conversie profesională și 
relocalizare a sectoarelor industriale, o 
evaluare a competențelor dobândite deja 
de lucrătorii din industriile tradiționale și, 
prin urmare, disponibile imediat 
întreprinderilor care își transferă 
activitatea în Europa;

Or. en

Amendamentul 144
Ismail Ertug

Propunere de rezoluție
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Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că digitalizarea și 
decarbonizarea ar putea duce la o scădere 
generală a volumului de muncă; 
subliniază, astfel, necesitatea de a discuta 
distribuția societală a forței de muncă și a 
capitalului (de exemplu, reducerea 
programului de lucru, digitalizarea 
serviciilor, dinamica disparității de gen);

Or. en

Amendamentul 145
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că politica industrială a 
UE trebuie să abordeze toate consecințele 
sociale ale schimbărilor structurale, 
pentru a sprijini condiții de muncă 
decente, echitabile și egale, locuri de 
muncă de calitate și egalitatea de șanse, 
precum și accesul la piețe ale muncii și la 
sisteme de asigurări sociale funcționale;

Or. en

Amendamentul 146
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. consideră că politica industrială a 
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UE trebuie să adopte strategii de investiții 
publice care să promoveze readucerea în 
întreaga Uniune a locurilor de muncă de 
calitate și a oportunităților de producție, 
pentru a sprijini dezvoltarea egală și 
sustenabilă a tuturor regiunilor UE, în 
special în sectoare strategice precum 
sănătatea, digitalizarea și energia; solicită 
Comisiei să promoveze utilizarea 
investițiilor publice pentru a crea locuri 
de muncă de înaltă calitate și pentru a 
atinge obiective sociale și de mediu 
ambițioase;

Or. en

Amendamentul 147
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. subliniază că, pentru a dobândi 
sau a menține poziția de lider la nivel 
mondial în sectoarele industriale 
strategice și în ceea ce privește anumite 
tehnologii, în special cele cu o valoare 
adăugată ridicată, Europa trebuie să 
asigure resurse suficiente pentru 
cercetare și inovare, inclusiv programul 
Orizont Europa; reamintește efectele 
pozitive de propagare ale eforturilor de 
inovare în ceea ce privește cantitatea și, în 
special, calitatea locurilor de muncă;

Or. en

Amendamentul 148
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL
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Propunere de rezoluție
Punctul 2 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2c. subliniază că orice strategie 
industrială ar trebui să plaseze lucrătorii, 
reprezentanții lor și sindicatele, precum și 
interesele lucrătorilor și expertiza de 
lungă durată în centrul său pentru a 
asigura o funcționare democratică; 
solicită Comisiei să implice pe deplin 
lucrătorii, reprezentanții acestora și 
sindicatele în fiecare etapă a procedurii;

Or. en

Amendamentul 149
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina 
Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, 
Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că, în contextul actual, 
Uniunea are nevoie de o strategie 
industrială nouă, adaptată, care să se 
concentreze asupra a două etape distincte; 
prima care să vizeze redresarea, iar a doua 
reconstrucția și transformarea; invită, ca 
urmare, Comisia să adapteze strategia 
publicată în martie 2020 la situația actuală 
și să acționeze în ambele direcții, 
menținând totodată obiectivele prioritare în 
domeniul digital și al mediului;

3. consideră că Uniunea are nevoie de 
o strategie industrială care nu contribuie 
numai la redresarea industrială după 
actuala criză economică, dar care să fie o 
strategie industrială adaptată; pentru a 
atrage investiții în noi tehnologii, 
infrastructuri și cercetare; precum și 
pentru a stimula accesul la capital, 
intrările pe piață și concurența efectivă; 
prin urmare, consideră că o strategie 
actualizată ar trebui să ia în considerare 
două etape principale și interconectate: 
redresarea și transformarea; consideră că 
cele mai bune măsuri de redresare vizează 
investițiile în tehnologii sustenabile și 
digitale, inclusiv în industriile cu utilizare 
intensivă a forței de muncă, noi rețele și 
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proiecte de infrastructură, care să 
conducă la o creștere a cererii interne a 
UE și la o creștere economică pe termen 
lung, la o competitivitate la nivel mondial 
și la o concurență efectivă pe piața 
internă a UE; invită, ca urmare, Comisia 
să adapteze strategia publicată în martie 
2020 la situația actuală și să acționeze în 
ambele direcții, menținând totodată 
obiectivele prioritare în domeniul digital și 
al mediului;

Or. en

Amendamentul 150
Salvatore De Meo

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că, în contextul actual, 
Uniunea are nevoie de o strategie 
industrială nouă, adaptată, care să se 
concentreze asupra a două etape distincte; 
prima care să vizeze redresarea, iar a doua 
reconstrucția și transformarea; invită, ca 
urmare, Comisia să adapteze strategia 
publicată în martie 2020 la situația actuală 
și să acționeze în ambele direcții, 
menținând totodată obiectivele prioritare în 
domeniul digital și al mediului;

3. consideră că Uniunea are nevoie de 
o strategie industrială care nu contribuie 
numai la redresarea industrială după 
actuala criză economică, dar care să fie o 
strategie industrială adaptată; pentru a 
atrage investiții în noi tehnologii, 
infrastructuri și cercetare; precum și 
pentru a stimula accesul la capital, 
intrările pe piață și concurența efectivă; 
prin urmare, consideră că o strategie 
actualizată ar trebui să ia în considerare 
două etape principale și interconectate: 
redresarea și transformarea; consideră că 
cele mai bune măsuri de redresare vizează 
investițiile în tehnologii sustenabile și 
digitale, inclusiv în industriile cu utilizare 
intensivă a forței de muncă, noi rețele și 
proiecte de infrastructură, care să 
conducă la o creștere a cererii interne a 
UE și la o creștere economică pe termen 
lung, la o competitivitate la nivel mondial 
și la o concurență efectivă pe piața 
internă a UE; invită, ca urmare, Comisia 
să adapteze strategia publicată în martie 
2020 la situația actuală și să acționeze în 
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ambele direcții, menținând totodată 
obiectivele prioritare în domeniul digital și 
al mediului;

Or. en

Amendamentul 151
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Fredrick Federley, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că, în contextul actual, 
Uniunea are nevoie de o strategie 
industrială nouă, adaptată, care să se 
concentreze asupra a două etape distincte; 
prima care să vizeze redresarea, iar a doua 
reconstrucția și transformarea; invită, ca 
urmare, Comisia să adapteze strategia 
publicată în martie 2020 la situația actuală 
și să acționeze în ambele direcții, 
menținând totodată obiectivele prioritare în 
domeniul digital și al mediului;

3. consideră că, în contextul actual, 
Uniunea are nevoie de o strategie 
industrială nouă, adaptată, care să se 
concentreze asupra a două etape distincte; 
prima care să vizeze redresarea, iar a doua 
reconstrucția și transformarea; consideră 
totuși că, începând cu etapa de redresare, 
ar trebui încurajate investițiile care 
sprijină și accelerează transformarea 
digitală și de mediu și care consolidează 
autonomia Uniunii; invită, ca urmare, 
Comisia să adapteze strategia publicată în 
martie 2020 la situația actuală și să 
acționeze în ambele direcții, menținând 
totodată obiectivele prioritare în domeniul 
digital și al mediului, suveranitatea 
Uniunii și autonomia strategică a 
acesteia;

Or. en

Amendamentul 152
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că, în contextul actual, 
Uniunea are nevoie de o strategie 
industrială nouă, adaptată, care să se 
concentreze asupra a două etape distincte; 
prima care să vizeze redresarea, iar a doua 
reconstrucția și transformarea; invită, ca 
urmare, Comisia să adapteze strategia 
publicată în martie 2020 la situația actuală 
și să acționeze în ambele direcții, 
menținând totodată obiectivele prioritare în 
domeniul digital și al mediului;

3. consideră că, în contextul actual, 
Uniunea are nevoie de o strategie 
industrială nouă, adaptată, care să se 
concentreze asupra a două etape distincte; 
prima care să vizeze redresarea, iar a doua 
reconstrucția și transformarea; invită, ca 
urmare, Comisia să adapteze strategia 
publicată în martie 2020 la situația actuală 
și să acționeze în ambele direcții, 
menținând totodată obiectivele prioritare în 
domeniul digital și al mediului; solicită 
Comisiei și statelor membre ca, atunci 
când acordă fonduri, să țină seama că 
etapa de redresare reprezintă o 
oportunitate de a accelera transformarea 
industriilor europene către o Europă mai 
verde, inovatoare, favorabilă incluziunii și 
suverană;

Or. en

Amendamentul 153
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, 
Bart Groothuis, Morten Petersen

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că, în contextul actual, 
Uniunea are nevoie de o strategie 
industrială nouă, adaptată, care să se 
concentreze asupra a două etape distincte; 
prima care să vizeze redresarea, iar a doua 
reconstrucția și transformarea; invită, ca 
urmare, Comisia să adapteze strategia 
publicată în martie 2020 la situația actuală 
și să acționeze în ambele direcții, 
menținând totodată obiectivele prioritare în 
domeniul digital și al mediului;

3. consideră că, în contextul actual, 
Uniunea are nevoie de o strategie 
industrială nouă, adaptată, care să se 
concentreze asupra a două etape distincte; 
prima care să vizeze redresarea, iar a doua 
reconstrucția și transformarea; invită, ca 
urmare, Comisia să adapteze strategia 
publicată în martie 2020 la situația actuală 
și să acționeze în ambele direcții, 
menținând totodată obiectivele prioritare în 
domeniul digital și al mediului; solicită 
Comisiei și statelor membre ca, atunci 
când acordă fonduri, să țină seama că 
etapa de redresare reprezintă o 
oportunitate de a accelera transformarea 
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industriilor europene către o Europă mai 
verde, digitalizată, inovatoare și 
favorabilă incluziunii;

Or. en

Amendamentul 154
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că, în contextul actual, 
Uniunea are nevoie de o strategie 
industrială nouă, adaptată, care să se 
concentreze asupra a două etape distincte; 
prima care să vizeze redresarea, iar a doua 
reconstrucția și transformarea; invită, ca 
urmare, Comisia să adapteze strategia 
publicată în martie 2020 la situația actuală 
și să acționeze în ambele direcții, 
menținând totodată obiectivele prioritare 
în domeniul digital și al mediului;

3. consideră că, în contextul actual, 
Uniunea are nevoie de o strategie 
industrială nouă, adaptată, care să se 
concentreze asupra a două etape distincte; 
prima care să vizeze redresarea, iar a doua 
reconstrucția și transformarea; invită, ca 
urmare, Comisia să elaboreze un raport 
cuprinzător care evaluează starea 
economiei UE și fezabilitatea realizării 
unei duble tranziții și, pe baza 
constatărilor sale, să adapteze strategia 
publicată în martie 2020 la situația actuală 
și să acționeze în ambele direcții, 
menținând totodată obiectivele în domeniul 
digital și al mediului;

Or. en

Amendamentul 155
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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3. consideră că, în contextul actual, 
Uniunea are nevoie de o strategie 
industrială nouă, adaptată, care să se 
concentreze asupra a două etape distincte; 
prima care să vizeze redresarea, iar a doua 
reconstrucția și transformarea; invită, ca 
urmare, Comisia să adapteze strategia 
publicată în martie 2020 la situația actuală 
și să acționeze în ambele direcții, 
menținând totodată obiectivele prioritare în 
domeniul digital și al mediului;

3. consideră că, în contextul actual, 
Uniunea are nevoie de o strategie 
industrială nouă, adaptată, care să se 
concentreze asupra a două etape distincte; 
prima care să vizeze redresarea, iar a doua 
reconstrucția și transformarea; invită, ca 
urmare, Comisia să adapteze strategia 
publicată în martie 2020 la situația actuală 
și să acționeze în ambele direcții, 
menținând totodată obiectivele prioritare în 
domeniul digital și al mediului și 
asigurând sinergiile dintre cele două 
pentru a garanta utilizarea eficientă a 
resurselor și pentru a realiza 
circularitatea în cadrul proceselor 
industriale;

Or. en

Amendamentul 156
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că, în contextul actual, 
Uniunea are nevoie de o strategie 
industrială nouă, adaptată, care să se 
concentreze asupra a două etape distincte; 
prima care să vizeze redresarea, iar a doua 
reconstrucția și transformarea; invită, ca 
urmare, Comisia să adapteze strategia 
publicată în martie 2020 la situația 
actuală și să acționeze în ambele direcții, 
menținând totodată obiectivele prioritare 
în domeniul digital și al mediului;

3. consideră că, în contextul actual, 
Uniunea are nevoie de o abordare în doi 
pași de consolidare reciprocă pentru 
punerea în aplicare a strategiei sale 
industriale; prima etapă care să vizeze o 
redresare verde și rezilientă, pregătind 
terenul pentru a doua etapă care să vizeze 
reconstrucția și transformarea; invită, ca 
urmare, Comisia să consolideze toată 
legislația relevantă și să prezinte o 
legislație nouă pentru a acorda prioritate 
tranzițiilor digitale ecologice și 
sustenabile în cele două etape;

Or. en

Amendamentul 157
François-Xavier Bellamy
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că, în contextul actual, 
Uniunea are nevoie de o strategie 
industrială nouă, adaptată, care să se 
concentreze asupra a două etape distincte; 
prima care să vizeze redresarea, iar a doua 
reconstrucția și transformarea; invită, ca 
urmare, Comisia să adapteze strategia 
publicată în martie 2020 la situația actuală 
și să acționeze în ambele direcții, 
menținând totodată obiectivele prioritare în 
domeniul digital și al mediului;

3. consideră că, în contextul actual, 
Uniunea are nevoie de o strategie 
industrială nouă, adaptată, care să se 
concentreze asupra a două etape distincte; 
prima care să vizeze redresarea, iar a doua 
reconstrucția și transformarea; invită, ca 
urmare, Comisia să adapteze strategia 
publicată în martie 2020 la situația actuală 
și să acționeze în ambele direcții, 
menținând totodată obiectivele prioritare în 
domeniul digital și al mediului și 
autonomia strategică a UE;

Or. en

Amendamentul 158
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că, în contextul actual, 
Uniunea are nevoie de o strategie 
industrială nouă, adaptată, care să se 
concentreze asupra a două etape distincte; 
prima care să vizeze redresarea, iar a doua 
reconstrucția și transformarea; invită, ca 
urmare, Comisia să adapteze strategia 
publicată în martie 2020 la situația actuală 
și să acționeze în ambele direcții, 
menținând totodată obiectivele prioritare 
în domeniul digital și al mediului;

3. consideră că, în contextul actual, 
Uniunea are nevoie de o strategie 
industrială nouă, adaptată pentru fiecare 
ecosistem, care să se concentreze asupra a 
două etape distincte; prima care să vizeze 
redresarea, iar a doua reconstrucția și 
transformarea; invită, ca urmare, Comisia 
să adapteze strategia publicată în martie 
2020 la situația actuală și să acționeze în 
ambele direcții, menținând totodată 
obiectivul în domeniul digital și al 
mediului ca obiectiv prioritar;

Or. en

Amendamentul 159
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Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că, în contextul actual, 
Uniunea are nevoie de o strategie 
industrială nouă, adaptată, care să se 
concentreze asupra a două etape distincte; 
prima care să vizeze redresarea, iar a doua 
reconstrucția și transformarea; invită, ca 
urmare, Comisia să adapteze strategia 
publicată în martie 2020 la situația 
actuală și să acționeze în ambele direcții, 
menținând totodată obiectivele prioritare 
în domeniul digital și al mediului;

3. consideră că, în contextul actual, 
Uniunea are nevoie de o strategie 
industrială nouă, adaptată, a cărei punere 
în aplicare să se concentreze asupra a două 
etape distincte; una care să vizeze 
consolidarea locurilor de muncă, 
adaptarea producției la „noua 
normalitate” de după criza provocată de 
pandemia de COVID-19, iar a doua 
reconstrucția și transformarea; prin 
urmare, invită Comisia să consolideze 
legislația relevantă existentă și viitoare 
pentru a acorda prioritate tranziției 
ecologice și digitale pe parcursul celor 
două etape;

Or. en

Amendamentul 160
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că, în contextul actual, 
Uniunea are nevoie de o strategie 
industrială nouă, adaptată, care să se 
concentreze asupra a două etape distincte; 
prima care să vizeze redresarea, iar a doua 
reconstrucția și transformarea; invită, ca 
urmare, Comisia să adapteze strategia 
publicată în martie 2020 la situația actuală 
și să acționeze în ambele direcții, 
menținând totodată obiectivele prioritare 
în domeniul digital și al mediului;

3. consideră că, în contextul actual, 
Uniunea are nevoie de o strategie 
industrială nouă, adaptată, care să se 
concentreze asupra a două etape distincte; 
prima care să vizeze redresarea și 
consolidarea industriilor existente, iar a 
doua relocarea și transformarea; invită, ca 
urmare, Comisia să adapteze strategia 
publicată în martie 2020 la situația actuală 
și să acționeze în ambele direcții, 
menținând totodată obiectivele în domeniul 
digital ca prioritate;
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Or. en

Amendamentul 161
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază importanța unei 
guvernanțe generale cuprinzătoare și 
eficace pentru transformarea industrială, 
care să asigure coerența cu obiectivele 
Pactului verde european, lucru decisiv 
pentru succesul său; subliniază 
necesitatea asigurării transparenței 
ecosistemelor industriale identificate, în 
special în ceea ce privește criteriile care 
trebuie considerate ca făcând parte dintr-
un ecosistem și, prin urmare, din 
schimburile structurale cu Comisia, 
defalcarea exactă pe tip de actor în fiecare 
ecosistem identificat și informațiile 
privind rezultatele și subiectele discutate, 
precum și rolul Forumului industrial și al 
alianțelor în ceea ce privește aceste 
ecosisteme; subliniază că societatea civilă, 
organizațiile de consumatori și sindicatele 
ar trebui să participe la elaborarea 
normelor de bază și la stabilirea 
priorităților pentru căile sectoriale care 
vor fi dezvoltate;

Or. en

Amendamentul 162
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, 
Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
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Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că orice strategie 
industrială a UE trebuie să urmărească 
obiective bine definite și definiții clare ale 
unor noțiuni precum „strategic”, 
„autonomie strategică”, „reziliență”, 
„reziliență strategică”; „autonomie” și ale 
altor concepte conexe; subliniază că, 
pentru a asigura o transparență deplină, 
aceste concepte trebuie să facă trimitere 
la definiții specifice și concrete pentru a 
garanta că măsurile adoptate în legătură 
cu aceste concepte sunt specifice și 
direcționate corect către obiectivele 
convenite la nivel politic; subliniază, în 
plus, că orice ajutor de stat acordat în 
cadrul politicilor industriale sau al altor 
politici ar trebui să adere la „principiul de 
echilibrare” comun pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile și faptul 
că denaturările concurenței și ale pieței 
unice sunt evitate cât mai mult cu putință;

Or. en

Amendamentul 163
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că noua strategie pe 
termen lung pentru viitorul industrial al 
Europei ar trebui să contribuie la 
combaterea diferenței de remunerare 
între femei și bărbați și a disparității de 
gen în ceea ce privește pensiile, care 
afectează în continuare piața europeană a 
forței de muncă și, în sens mai larg, 
societatea europeană; solicită Comisiei să 



PE653.874v02-00 98/184 AM\1208889RO.docx

RO

ia în considerare, în mod corespunzător, 
dimensiunea de gen în punerea în 
aplicare a strategiei industriale europene - 
atât în etapa de redresare, cât și în etapa 
de reconstrucție și transformare, 
incluzând utilizarea instrumentelor de 
integrare a dimensiunii de gen în buget 
pentru definirea instrumentelor 
financiare care sprijină creșterea 
industrială și economică a Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendamentul 164
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază importanța unei 
abordări coerente și coordonate în ceea ce 
privește sprijinirea industriilor europene, 
în special a IMM-urilor, și protejarea 
locurilor de muncă în Europa, pentru 
menținerea și consolidarea pieței unice în 
beneficiul cetățenilor europeni și al 
întreprinderilor europene;

Or. en

Amendamentul 165
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. solicită Comisiei și statelor 
membre să creeze un mediu favorabil 
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întreprinderilor, care să le permită să se 
dezvolte și să crească, prin reducerea 
sarcinii de reglementare și, în cele din 
urmă, prin eliminarea anumitor obligații 
fiscale pentru a facilita crearea de noi 
locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 166
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. recunoaște că criza provocată de 
pandemia de COVID-19 riscă să conducă 
la exacerbarea naționalismului și a 
protecționismului economic, în plus, 
provocarea reprezentată de comerțul liber 
bazat pe norme și de lanțurile valorice 
globale se agravează din cauza 
renaționalizării producției, a eliminării 
lanțurilor valorice globale, fapt care 
reprezintă o amenințare la adresa 
competitivității europene; în acest scop, 
invită părțile interesate să își diversifice 
lanțurile de aprovizionare pentru a reduce 
vulnerabilitatea;

Or. en

Amendamentul 167
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. reiterează faptul că, pentru a 
asigura un viitor industrial pe termen 
lung și sustenabil pentru Uniunea 
Europeană, este esențial să se pună 
accentul pe consolidarea competențelor și 
a capacității antreprenoriale ale 
cetățenilor UE, ca formă puternică de 
sprijinire a participării acestora pe piața 
forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 168
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 3 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3c. solicită Comisiei să examineze 
îndeaproape impactul dependenței 
europene de importurile din țări terțe, în 
special din țările în care statul exercită o 
influență semnificativă asupra pieței, și să 
includă măsuri pentru a face față oricărei 
perturbări a lanțurilor valorice globale, în 
special prin intermediul unei coordonări 
sporite la nivelul UE și al unor 
parteneriate strategice la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 169
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
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François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Etapa întâi - redresarea Redresarea industrială și investiții pentru 
viitor

Or. en

Amendamentul 170
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Etapa întâi - redresarea Etapa întâi - redresarea rapidă

Or. en

Amendamentul 171
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută crearea Cadrului temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat ca o 
modalitate de a transfera rapid lichidități 
acolo unde este nevoie urgentă de ele; 
totuși, invită Comisia să se asigure că 
ajutorul acordat în faza de urgență nu 
conduce la denaturări permanente ale 
pieței unice;

4. salută crearea Cadrului temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat ca o 
modalitate de a transfera rapid lichidități 
pentru întreprinderi de altminteri 
solvabile acolo unde este nevoie urgentă de 
ele; totuși, invită Comisia să se asigure că 
ajutorul acordat în faza de urgență nu 
denaturează concurența sau nu conduce 
la o lipsă a concurenței efective pe piața 
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unică; recomandă, în plus, o revizuire a 
normelor UE privind ajutoarele de stat 
pentru a oferi statelor membre 
flexibilitatea necesară să acorde sprijin 
specific în vederea decarbonizării și a 
digitalizării industriale, precum și pentru 
a analiza cu atenție potențiala denaturare 
a concurenței provocată de ajutoarele de 
stat provenind din afara UE și impactul 
potențial al acesteia asupra 
competitivității întreprinderilor din UE; 
încurajează Comisia să elaboreze un 
raport privind modul în care 
protecționismul străin afectează industria 
UE și să efectueze o evaluare periodică a 
competitivității sectoarelor industriale în 
UE în comparație cu principalii 
concurenți ai Europei, precum și să 
acționeze rapid dacă sunt necesare 
adaptări ale normelor UE;

Or. en

Amendamentul 172
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută crearea Cadrului temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat ca o 
modalitate de a transfera rapid lichidități 
acolo unde este nevoie urgentă de ele; 
totuși, invită Comisia să se asigure că 
ajutorul acordat în faza de urgență nu 
conduce la denaturări permanente ale 
pieței unice;

4. salută mijloacele financiare 
extraordinare incluse în Cadrul pentru 
măsuri de ajutor de stat puse la dispoziție 
pentru a sprijini întreprinderile și 
lucrătorii în efortul acestora de a reduce 
efectele economice ale pandemiei; invită 
Comisia să stabilească standarde comune 
minime, pentru a introduce cerința pentru 
întreprinderile beneficiare de asistență 
financiară de a respecta criteriile de 
mediu, sociale și de guvernanță (MSG) și 
transparența fiscală, pentru a se evita 
astfel existența unor criterii naționale 
diferite, care ar putea da naștere unor noi 
divergențe, și pentru a se demonstra cum 
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se utilizează sprijinul public pentru 
alinierea activităților la obiectivele 
climatice și de mediu ale UE și la Acordul 
de la Paris; reamintește că sprijinul 
trebuie acordat numai pentru pierderile 
suportate ca urmare a pandemiei de 
COVID-19; subliniază că ajutoarele de 
stat trebuie acordate numai 
întreprinderilor care se confruntă cu 
efectele directe ale COVID-19, nu și 
întreprinderilor care se aflau deja într-o 
situație financiară dificilă înainte de 
criză;

Or. en

Amendamentul 173
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Valérie Hayer, Dragoș Pîslaru, 
Susana Solís Pérez, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută crearea Cadrului temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat ca o 
modalitate de a transfera rapid lichidități 
acolo unde este nevoie urgentă de ele; 
totuși, invită Comisia să se asigure că 
ajutorul acordat în faza de urgență nu 
conduce la denaturări permanente ale pieței 
unice;

4. salută măsurile adoptate de 
Uniune pentru a face față crizei provocate 
de pandemia de COVID-19, injecția de 
lichidități de către BCE, relaxarea 
normelor Pactului de Stabilitate, 
majorarea capitalului BEI pentru IMM-
uri și inițiativa SURE pentru a ajuta 
statele membre să finanțeze pe termen 
scurt măsurile în domeniul muncii, să 
mențină locurile de muncă și să protejeze 
lucrătorii; salută crearea Cadrului 
temporar pentru măsuri de ajutor de stat ca 
o modalitate de a transfera rapid lichidități 
acolo unde este nevoie urgentă de ele; 
totuși, invită Comisia să se asigure că 
ajutorul acordat în faza de urgență este 
justificat de consecințele pandemiei nu 
conduce la denaturări permanente ale pieței 
unice și că niciun sector strategic nu este 
neglijat;
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Or. en

Amendamentul 174
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută crearea Cadrului temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat ca o 
modalitate de a transfera rapid lichidități 
acolo unde este nevoie urgentă de ele; 
totuși, invită Comisia să se asigure că 
ajutorul acordat în faza de urgență nu 
conduce la denaturări permanente ale pieței 
unice;

4. salută crearea Cadrului temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat ca o 
modalitate de a transfera rapid lichidități 
acolo unde este nevoie urgentă de ele; 
totuși, invită Comisia să se asigure că 
ajutorul acordat în faza de urgență nu 
conduce la denaturări permanente ale pieței 
unice; solicită Comisiei să își revizuiască 
politica privind ajutoarele de stat, pe baza 
unei evaluări a impactului asupra 
competitivității industriei europene și 
recunoscând în mod explicit 
competitivitatea globală a industriei 
europene ca obiectiv de interes comun;

Or. en

Amendamentul 175
Marek Paweł Balt

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută crearea Cadrului temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat ca o 
modalitate de a transfera rapid lichidități 
acolo unde este nevoie urgentă de ele; 
totuși, invită Comisia să se asigure că 
ajutorul acordat în faza de urgență nu 
conduce la denaturări permanente ale pieței 
unice;

4. salută crearea Cadrului temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat ca o 
modalitate de a transfera rapid lichidități 
acolo unde este nevoie urgentă de ele; 
totuși, invită Comisia să se asigure că 
ajutorul acordat în faza de urgență nu 
conduce la denaturări permanente ale pieței 
unice; solicită Comisiei să își revizuiască 
politica privind ajutoarele de stat prin 
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includerea unei evaluări a denaturărilor 
la nivel mondial, care au un impact 
asupra competitivității industriei 
europene;

Or. en

Amendamentul 176
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută crearea Cadrului temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat ca o 
modalitate de a transfera rapid lichidități 
acolo unde este nevoie urgentă de ele; 
totuși, invită Comisia să se asigure că 
ajutorul acordat în faza de urgență nu 
conduce la denaturări permanente ale pieței 
unice;

4. salută crearea Cadrului temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat ca o 
modalitate de a transfera rapid lichidități 
acolo unde este nevoie urgentă de ele; 
totuși, invită Comisia să se asigure că 
ajutorul acordat în faza de urgență nu 
conduce la denaturări permanente ale pieței 
unice; solicită Comisiei să își revizuiască 
politica privind ajutoarele de stat prin 
includerea unei evaluări a denaturărilor 
la nivel mondial, care au un impact 
asupra competitivității industriei 
europene; 

Or. en

Amendamentul 177
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută crearea Cadrului temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat ca o 
modalitate de a transfera rapid lichidități 
acolo unde este nevoie urgentă de ele; 
totuși, invită Comisia să se asigure că 
ajutorul acordat în faza de urgență nu 

4. salută crearea Cadrului temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat ca o 
modalitate de a transfera rapid lichidități 
acolo unde este nevoie urgentă de ele; 
totuși, invită Comisia să se asigure că 
ajutorul acordat în faza de urgență nu 
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conduce la denaturări permanente ale pieței 
unice;

conduce la denaturări permanente ale pieței 
unice și nici la cheltuieli contrare 
obiectivelor Pactului verde european și 
obiectivelor generale ale Uniunii în 
domeniul climei;

Or. en

Amendamentul 178
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută crearea Cadrului temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat ca o 
modalitate de a transfera rapid lichidități 
acolo unde este nevoie urgentă de ele; 
totuși, invită Comisia să se asigure că 
ajutorul acordat în faza de urgență nu 
conduce la denaturări permanente ale pieței 
unice;

4. salută crearea Cadrului temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat ca o 
modalitate de a transfera rapid lichidități 
acolo unde este nevoie urgentă de ele; 
totuși, invită Comisia să se asigure că 
ajutorul acordat în faza de urgență este 
justificat de consecințele pandemiei, că nu 
conduce la denaturări permanente ale pieței 
unice și că niciun sector strategic nu este 
neglijat;

Or. fr

Amendamentul 179
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González Casares, Romana 
Jerković

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută crearea Cadrului temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat ca o 
modalitate de a transfera rapid lichidități 
acolo unde este nevoie urgentă de ele; 
totuși, invită Comisia să se asigure că 
ajutorul acordat în faza de urgență nu 

4. salută crearea Cadrului temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat ca o 
modalitate de a transfera rapid lichidități 
acolo unde este nevoie urgentă de ele; 
totuși, invită Comisia să se asigure că 
ajutorul acordat în faza de urgență nu 
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conduce la denaturări permanente ale pieței 
unice;

conduce la denaturări permanente ale pieței 
unice și nici nu generează inegalități între 
întreprinderile industriale din diferite 
state membre;

Or. en

Amendamentul 180
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută crearea Cadrului temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat ca o 
modalitate de a transfera rapid lichidități 
acolo unde este nevoie urgentă de ele; 
totuși, invită Comisia să se asigure că 
ajutorul acordat în faza de urgență nu 
conduce la denaturări permanente ale pieței 
unice;

4. salută crearea Cadrului temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat ca o 
modalitate de a transfera rapid lichidități 
acolo unde este nevoie urgentă de ele; 
totuși, invită Comisia să se asigure că 
ajutorul acordat în faza de urgență nu 
conduce la denaturări permanente ale pieței 
unice și că relaxarea normelor privind 
ajutoarele de stat este temporară și este 
eliminată treptat;

Or. en

Amendamentul 181
Gianna Gancia

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută crearea Cadrului temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat ca o 
modalitate de a transfera rapid lichidități 
acolo unde este nevoie urgentă de ele; 
totuși, invită Comisia să se asigure că 
ajutorul acordat în faza de urgență nu 

4. salută crearea Cadrului temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat ca o 
modalitate de a transfera rapid lichidități 
acolo unde este nevoie urgentă de ele; 
totuși, invită Comisia să se asigure că 
depășirea fragmentării pieței unice ca 
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conduce la denaturări permanente ale 
pieței unice;

urmare a naturii ajutorului acordat în faza 
de urgență reprezintă o prioritate pe 
termen scurt și mediu.

Or. it

Amendamentul 182
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută crearea Cadrului temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat ca o 
modalitate de a transfera rapid lichidități 
acolo unde este nevoie urgentă de ele; 
totuși, invită Comisia să se asigure că 
ajutorul acordat în faza de urgență nu 
conduce la denaturări permanente ale 
pieței unice;

4. salută crearea Cadrului temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat ca o 
modalitate de a transfera rapid lichidități 
acolo unde este nevoie urgentă de ele; 
totuși, invită Comisia să se asigure că 
ajutorul acordat în faza de urgență nu 
susține denaturări și disparități permanente 
ale pieței unice;

Or. en

Amendamentul 183
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută crearea Cadrului temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat ca o 
modalitate de a transfera rapid lichidități 
acolo unde este nevoie urgentă de ele; 
totuși, invită Comisia să se asigure că 
ajutorul acordat în faza de urgență nu 
conduce la denaturări permanente ale pieței 
unice;

4. salută crearea Cadrului temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat ca o 
modalitate de a transfera rapid lichidități 
acolo unde este nevoie urgentă de ele; 
totuși, invită Comisia să se asigure că 
ajutorul acordat în faza de urgență nu 
conduce la denaturări permanente ale pieței 
interne;

Or. en
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Amendamentul 184
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. solicită Comisiei o revizuire a 
normelor privind ajutoarele de stat, în 
special a Regulamentului general de 
exceptare pe categorii de ajutoare și a 
Orientărilor privind ajutoarele de stat 
pentru protecția mediului și energie, 
pentru ca acestea să fie pe deplin în 
concordanță cu obiectivele de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră ale UE 
și cu obiectivele de mediu și pentru a sista 
subvențiile pentru combustibilii fosili, 
inclusiv ajutorul deghizat acordat pentru 
combustibilii fosili, cum ar fi 
compensarea activelor depreciate sau 
investițiile în infrastructură, inclusiv 
extinderea aeroporturilor; insistă asupra 
aplicării acestora în procesul de aprobare 
a elementelor de ajutor de stat în 
pachetele de redresare ale statelor 
membre, pentru a se asigura că acestea 
sunt coerente cu Pactul verde european;

Or. en

Amendamentul 185
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González Casares, Romana 
Jerković

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că Uniunea și statele 
membre trebuie să rămână unite pentru a 
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promova poziția industriei europene în 
lume, creând o bază industrială 
competitivă și amplă, în concordanță cu 
obiectivul de neutralitate climatică până 
în 2050; subliniază că crearea de locuri 
de muncă de calitate, protecția socială, 
buna funcționare a serviciilor publice și 
statul de drept joacă un rol important 
pentru asigurarea unor activități 
industriale prospere în acest context;

Or. en

Amendamentul 186
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. salută propunerea Comisiei de a 
crea un nou instrument de redresare 
denumit Next Generation EU, în valoare 
de 750 de miliarde de euro; solicită un 
buget al UE pe termen lung ambițios și 
mai consolidat pentru perioada 2021-
2027, având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European privind noul 
cadru financiar multianual, resursele 
proprii și planul de redresare 
(2020/2631(RSP));

Or. en

Amendamentul 187
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că măsurile de sprijin 
public de urgență sunt incompatibile cu 
utilizarea paradisurilor fiscale și cu plata 
dividendelor către acționari și respectă 
condiții stricte de mediu și sociale, printre 
care se numără protejarea locurilor de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 188
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. salută identificarea de către 
Comisie a 14 ecosisteme și abordarea 
favorabilă incluziunii de a reuni toți 
actorii care operează în cadrul unui lanț 
valoric, pentru a promova rolul de lider al 
Europei în sectoarele strategice și 
competitivitatea pe scena mondială; 
subliniază necesitatea de a se asigura că 
IMM-urile vor prospera în cadrul fiecărui 
ecosistem;

Or. en

Amendamentul 189
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 4 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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4c. salută programul InvestEU 
îmbunătățit, cu noua sa componentă 
privind investițiile strategice, care ar 
trebui să joace un rol esențial în prima 
etapă a redresării pentru autonomia 
strategică a UE;

Or. en

Amendamentul 190
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că mecanismele 
economice create de fiecare stat membru 
pentru a ajuta IMM-urile și întreprinderile 
să facă față crizei de numerar pe termen 
scurt sunt utile, dar vor crește nivelul 
datoriilor acestor întreprinderi; de aceea 
invită, în acest context, Comisia să 
faciliteze redresarea prin mecanisme 
fiscale care favorizează capitalul propriu 
în raport cu împrumuturile și/sau 
garanțiile;

5. consideră că mecanismele 
economice create de fiecare stat membru 
pentru a ajuta IMM-urile și întreprinderile 
să facă față crizei de numerar pe termen 
scurt sunt utile;

Or. en

Amendamentul 191
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că mecanismele 
economice create de fiecare stat membru 
pentru a ajuta IMM-urile și întreprinderile 
să facă față crizei de numerar pe termen 
scurt sunt utile, dar vor crește nivelul 

5. consideră că mecanismele 
economice create de fiecare stat membru 
pentru a ajuta IMM-urile și întreprinderile 
să facă față crizei de numerar pe termen 
scurt sunt utile, dar vor crește nivelul 
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datoriilor acestor întreprinderi; de aceea 
invită, în acest context, Comisia să 
faciliteze redresarea prin mecanisme 
fiscale care favorizează capitalul propriu 
în raport cu împrumuturile și/sau garanțiile;

datoriilor acestor întreprinderi; de aceea 
invită, în acest context, Comisia să 
faciliteze redresarea prin mecanisme 
fiscale care favorizează subvențiile în 
raport cu împrumuturile și/sau garanțiile;

Or. fr

Amendamentul 192
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că mecanismele 
economice create de fiecare stat membru 
pentru a ajuta IMM-urile și întreprinderile 
să facă față crizei de numerar pe termen 
scurt sunt utile, dar vor crește nivelul 
datoriilor acestor întreprinderi; de aceea 
invită, în acest context, Comisia să 
faciliteze redresarea prin mecanisme 
fiscale care favorizează capitalul propriu în 
raport cu împrumuturile și/sau garanțiile;

5. consideră că mecanismele 
economice create de fiecare stat membru 
pentru a ajuta IMM-urile și întreprinderile 
să facă față crizei de numerar pe termen 
scurt sunt utile, dar vor crește nivelul 
datoriilor acestor întreprinderi și le vor 
slăbi economiile; de aceea invită, în acest 
context, Comisia să faciliteze redresarea 
prin mecanisme fiscale care favorizează 
capitalul propriu în raport cu 
împrumuturile și/sau garanțiile;

Or. en

Amendamentul 193
Gianna Gancia

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că mecanismele 
economice create de fiecare stat membru 
pentru a ajuta IMM-urile și întreprinderile 
să facă față crizei de numerar pe termen 
scurt sunt utile, dar vor crește nivelul 
datoriilor acestor întreprinderi; de aceea 

5. consideră că mecanismele 
economice create de fiecare stat membru 
pentru a ajuta IMM-urile și întreprinderile 
să facă față crizei de numerar pe termen 
scurt sunt utile, dar vor crește nivelul 
datoriilor acestor întreprinderi; de aceea 
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invită, în acest context, Comisia să 
faciliteze redresarea prin mecanisme 
fiscale care favorizează capitalul propriu în 
raport cu împrumuturile și/sau garanțiile;

invită, în acest context, Comisia să 
faciliteze redresarea prin mecanisme 
fiscale care favorizează capitalul propriu în 
raport cu datoriile și un sistem complex de 
granturi în raport cu împrumuturile și/sau 
garanțiile;

Or. it

Amendamentul 194
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că mecanismele 
economice create de fiecare stat membru 
pentru a ajuta IMM-urile și întreprinderile 
să facă față crizei de numerar pe termen 
scurt sunt utile, dar vor crește nivelul 
datoriilor acestor întreprinderi; de aceea 
invită, în acest context, Comisia să 
faciliteze redresarea prin mecanisme 
fiscale care favorizează capitalul propriu în 
raport cu împrumuturile și/sau garanțiile;

5. consideră că mecanismele 
economice create de fiecare stat membru 
pentru a ajuta IMM-urile și întreprinderile 
nou-înființate și întreprinderile să facă față 
crizei de numerar pe termen scurt sunt 
utile, dar vor crește nivelul datoriilor 
acestor întreprinderi; de aceea invită, în 
acest context, Comisia să faciliteze 
redresarea prin mecanisme fiscale care 
favorizează capitalul propriu în raport cu 
împrumuturile și/sau garanțiile;

Or. en

Amendamentul 195
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că mecanismele 
economice create de fiecare stat membru 
pentru a ajuta IMM-urile și întreprinderile 
să facă față crizei de numerar pe termen 
scurt sunt utile, dar vor crește nivelul 

5. consideră că mecanismele 
economice create de fiecare stat membru 
pentru a ajuta IMM-urile și întreprinderile 
să facă față crizei de numerar pe termen 
scurt sunt utile, dar vor crește nivelul 
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datoriilor acestor întreprinderi; de aceea 
invită, în acest context, Comisia să 
faciliteze redresarea prin mecanisme 
fiscale care favorizează capitalul propriu în 
raport cu împrumuturile și/sau garanțiile;

datoriilor acestor întreprinderi; de aceea 
invită, în acest context, Comisia să 
faciliteze redresarea prin propuneri care 
favorizează capitalul propriu în raport cu 
împrumuturile și/sau garanțiile;

Or. en

Amendamentul 196
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas 
Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că mecanismele 
economice create de fiecare stat membru 
pentru a ajuta IMM-urile și întreprinderile 
să facă față crizei de numerar pe termen 
scurt sunt utile, dar vor crește nivelul 
datoriilor acestor întreprinderi; de aceea 
invită, în acest context, Comisia să 
faciliteze redresarea prin mecanisme 
fiscale care favorizează capitalul propriu 
în raport cu împrumuturile și/sau 
garanțiile;

5. consideră că mecanismele 
economice create de fiecare stat membru 
pentru a ajuta IMM-urile, întreprinderile 
nou-înființate și întreprinderile să facă față 
crizei de numerar pe termen scurt sunt 
utile, dar ar putea crește, în unele cazuri, 
nivelul datoriilor acestor întreprinderi; de 
aceea invită, în acest context, Comisia ca, 
pe lângă măsurile planificate, să faciliteze 
redresarea prin relaxarea reglementărilor;

Or. en

Amendamentul 197
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că există caracteristici 
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specifice care fac tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic să fie adaptată în mod special 
măsurilor de redresare care urmăresc 
stimularea rapidă a cererii din partea 
consumatorilor și a ocupării forței de 
muncă; subliniază că există dovezi care 
demonstrează că proiectele verzi 
sustenabile creează mai multe locuri de 
muncă, generează o rentabilitate mai 
mare pe termen scurt pentru fiecare euro 
cheltuit și contribuie la economii de 
costuri pe termen lung în comparație cu 
stimulentele fiscale tradiționale, întrucât 
acestea se pot dezvolta rapid dacă este 
disponibilă tehnologia necesară (de 
exemplu, surse regenerabile de energie), 
acestea tind să implice IMM-urile și să 
încurajeze economiile locale prin efecte 
puternice asupra ocupării forței de 
muncă, să crească rapid venitul net al 
consumatorilor (de exemplu, eficiența 
energetică) și să fie mai puțin expuse la 
șocuri externe, contribuind, astfel, la o 
redresare socială și economică mai 
rezilientă; subliniază că noțiunea de 
„verde” trebuie definită în conformitate 
cu taxonomia UE, iar toate fondurile ar 
trebui să fie aliniate la principiile și 
obiectivele privind reducerea temperaturii 
cu 1,5 grade, prevăzute în Acordul de la 
Paris, și să garanteze că nu sunt afectate 
în mod semnificativ obiectivele de mediu 
sau sociale;

Or. en

Amendamentul 198
Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. Punct nou. consideră că 
redresarea UE ar trebui să contribuie la 
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creșterea gradului de reziliență, 
sustenabilitate și echitate în Europa; 
încurajează Comisia să introducă 
activități de evaluare a riscurilor și să 
sprijine investițiile în IMM-uri, menite să 
consolideze capacitatea întreprinderilor 
de a face față unor evenimente 
neprevăzute, de a se confrunta și de a 
gestiona o posibilă criză viitoare, prin 
construirea unor întreprinderi mai 
reziliente și asigurarea continuității 
activității;

Or. en

Amendamentul 199
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, Romana Jerković

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază, în plus, că ajutorul de 
urgență ca urmare a unei situații de criză, 
cum este cea provocată de pandemia de 
COVID-19, trebuie să fie acordat numai 
întreprinderilor care respectă contractele 
colective de muncă aplicabile și 
întreprinderilor care nu mai răscumpără 
acțiuni, nu plătesc dividende acționarilor 
și nu acordă prime directorilor executivi 
și care nu sunt înregistrate în paradisuri 
fiscale;

Or. en

Amendamentul 200
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, 
Hildegard Bentele, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss
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Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază importanța înțelegerii 
dinamicii dintre planul de redresare, 
ambițiile noastre în domeniul climei și al 
digitalizării și o strategie industrială 
eficace;

Or. en

Amendamentul 201
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază importanța înțelegerii 
dinamicii dintre planul de redresare, 
ambițiile noastre în domeniul climei și al 
digitalizării și o strategie industrială 
eficace;

Or. en

Amendamentul 202
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale în sectoarele 
strategice; solicită, în plus, Comisiei să 
adopte o poziție mai fermă în ceea ce 

6. invită Comisia să elaboreze o 
strategie de reimplantare, respectiv de 
relocare, a industriilor în Europa, în ceea 
ce privește importanța strategică a 
acestora și neutralitatea climatică, prin 
scurtarea și diversificarea lanțurilor de 
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privește concurența globală neloială și 
achizițiile agresive practicate de 
întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane; consideră că, în acest context, 
Uniunea ar trebui să pună în aplicare un 
sistem provizoriu de IAC;

aprovizionare și evitarea emisiilor inutile 
de GES; solicită, în plus, Comisiei să 
adopte o poziție mai fermă împotriva 
achizițiilor agresive practicate de 
întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane și împotriva concurenței neloiale 
la nivel mondial, cum ar fi cea cauzată de 
nerespectarea standardelor de muncă, a 
cerințelor de sănătate și securitate, 
precum și împotriva ajutoarelor de stat 
nejustificate acordate în țările terțe pentru 
reducerea costului factorilor de producție, 
care nu sunt conforme cu obiectivele 
Acordului de la Paris, obiectivele de 
dezvoltare durabilă sau eforturile de 
atenuare a impactului crizei provocate de 
pandemia de COVID-19; consideră că, în 
acest context, Uniunea ar trebui să pună în 
aplicare un sistem provizoriu de IAC; 
sprijină un sistem comercial multilateral 
bazat pe norme, care trebuie să devină 
consecvent cu eforturile globale de a 
stopa schimbările climatice și declinul 
biodiversității, precum și de a împiedica 
actorii internaționali să abuzeze de poziția 
lor pe piață; solicită Comisiei să își 
continue agenda privind diplomația 
Pactului verde european;

Or. en

Amendamentul 203
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale în sectoarele 

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de atragere a 
industriilor spre Europa și pentru a 
consolida și a promova relocarea și 
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strategice; solicită, în plus, Comisiei să 
adopte o poziție mai fermă în ceea ce 
privește concurența globală neloială și 
achizițiile agresive practicate de 
întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane; consideră că, în acest context, 
Uniunea ar trebui să pună în aplicare un 
sistem provizoriu de IAC;

diversificarea industriilor europene în 
sectoarele strategice cum ar fi producția 
de energie din surse regenerabile și de 
medicamente, care nu sunt încă reziliente; 
subliniază importanța industriilor 
europene în asigurarea unor standarde de 
viață decente pentru cetățenii săi și în 
realizarea creșterii și redresării; deși 
recunoaște că întreprinderile europene 
sunt profund integrate în lanțurile 
valorice globale, menținerea accesului la 
lanțurile valorice globale, este, de 
asemenea, esențială pentru 
competitivitatea industrială europeană; în 
acest context, solicită, în plus, Comisiei să 
susțină comerțul transfrontalier deschis și 
bazat pe norme și să îmbunătățească 
accesul întreprinderilor europene la 
piețele internaționale, asumându-și în 
același timp un rol de lider în promovarea 
comerțului digital la nivel mondial; și să 
adopte o poziție mai fermă în ceea ce 
privește concurența globală neloială și 
achizițiile agresive practicate de 
întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane; consideră că, în acest context, 
Uniunea ar trebui să consolideze sistemul 
de IAC existent; și să utilizeze 
instrumentele de politică în domeniul 
concurenței pentru întreprinderile din 
țările terțe, după caz; solicită, prin 
urmare, Comisiei să propună imediat o 
interdicție temporară împotriva 
preluărilor străine ale întreprinderilor 
europene de către întreprinderi deținute 
de stat sau întreprinderi publice din țări 
terțe în sectoare strategice;

Or. en

Amendamentul 204
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale în sectoarele 
strategice; solicită, în plus, Comisiei să 
adopte o poziție mai fermă în ceea ce 
privește concurența globală neloială și 
achizițiile agresive practicate de 
întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane; consideră că, în acest context, 
Uniunea ar trebui să pună în aplicare un 
sistem provizoriu de IAC;

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de atragere a 
industriilor în Europa, de creștere și de 
reamplasare a producției industriale în 
sectoarele strategice; încurajează în acest 
sens utilizarea unor stimulente precum 
obligativitatea creșterii achizițiilor de 
produse din producția locală (UE/SEE) 
din sectoarele care beneficiază temporar 
de ajutor și introducerea unei noi 
condiționalități pentru accesul la 
finanțare; solicită, în plus, Comisiei să 
evalueze fezabilitatea creării de stocuri 
strategice pentru anumite produse critice 
și să adopte o poziție mai fermă în ceea ce 
privește concurența globală neloială și 
achizițiile agresive sprijinite direct sau 
indirect de către state și fonduri suverane; 
consideră că, în acest context, Uniunea ar 
trebui să pună în aplicare un sistem 
provizoriu de IAC, realizând totodată o 
analiză a reciprocității, pe o perioadă mai 
lungă, în ceea ce privește accesul pe piață 
și fără întârziere, să consolideze cadrul 
UE de examinare a investițiilor străine; 
salută Cartea albă a Comisiei referitoare 
la un instrument privind subvențiile 
străine;

Or. en

Amendamentul 205
Nicola Danti, Katalin Cseh

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale în sectoarele 
strategice; solicită, în plus, Comisiei să 
adopte o poziție mai fermă în ceea ce 

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale în sectoarele 
strategice; solicită, în plus, Comisiei să 
adopte o poziție mai fermă în ceea ce 
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privește concurența globală neloială și 
achizițiile agresive practicate de 
întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane; consideră că, în acest context, 
Uniunea ar trebui să pună în aplicare un 
sistem provizoriu de IAC;

privește concurența globală neloială și 
achizițiile agresive practicate de 
întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane; în acest context, solicită o 
consolidare substanțială și adoptarea 
rapidă a Regulamentului (UE) nr. 
654/2014 (Regulamentul privind aplicarea 
și respectarea normelor), subliniază că 
acesta este un instrument important 
pentru protejarea intereselor Uniunii 
atunci când țările terțe adoptă măsuri 
ilegale care afectează negativ 
întreprinderile UE; salută Cartea albă 
referitoare la un instrument privind 
subvențiile străine în ceea ce privește 
subvențiile și invită Comisia să prezinte 
propuneri adecvate pentru instrumente 
juridice în scopul abordării efectelor de 
denaturare provocate pe piața unică, 
inclusiv în cadrul procedurilor de achiziții 
publice;

Or. en

Amendamentul 206
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale în sectoarele 
strategice; solicită, în plus, Comisiei să 
adopte o poziție mai fermă în ceea ce 
privește concurența globală neloială și 
achizițiile agresive practicate de 
întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane; consideră că, în acest context, 
Uniunea ar trebui să pună în aplicare un 
sistem provizoriu de IAC;

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de promovare a 
relocalizării inteligente a întreprinderilor 
UE în sectoarele strategice pentru a 
reduce dependența și vulnerabilitățile 
lanțurilor de aprovizionare și ale 
infrastructurilor strategice; consideră că 
o astfel de relocalizare poate reprezenta o 
oportunitate pentru regiunile cele mai 
periferice și mai puțin industrializate ale 
UE; în acest sens, solicită Comisiei să 
înființeze un fond de rezervă comun 
pentru produsele critice și strategice și să 
adopte o poziție mai fermă în ceea ce 
privește concurența globală neloială și 
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achizițiile agresive practicate de 
întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane; consideră că, în acest context, 
Uniunea ar trebui să pună în aplicare un 
sistem provizoriu de IAC;

Or. en

Amendamentul 207
Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale în sectoarele 
strategice; solicită, în plus, Comisiei să 
adopte o poziție mai fermă în ceea ce 
privește concurența globală neloială și 
achizițiile agresive practicate de 
întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane; consideră că, în acest context, 
Uniunea ar trebui să pună în aplicare un 
sistem provizoriu de IAC;

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare măsuri concrete pentru 
sprijinirea reimplantării industriilor în 
Europa și pentru reamplasarea producției 
industriale în sectoarele strategice; solicită, 
în plus, Comisiei să adopte o poziție mai 
fermă în ceea ce privește concurența 
globală neloială și achizițiile agresive 
practicate de întreprinderi deținute de stat 
și fonduri suverane; solicită Consiliului să 
facă progrese în negocierile privind 
Instrumentele pentru achiziții publice 
internaționale care prevăd reciprocitate și 
standarde reciproce; consideră că Uniunea 
ar trebui să aplice mai ferm măsuri în 
domeniul instrumentelor de apărare 
comercială, pentru a combate în mod 
sistematic practicile neloiale de dumping 
și de subvenționare;

Or. en

Amendamentul 208
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale în sectoarele 
strategice; solicită, în plus, Comisiei să 
adopte o poziție mai fermă în ceea ce 
privește concurența globală neloială și 
achizițiile agresive practicate de 
întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane; consideră că, în acest context, 
Uniunea ar trebui să pună în aplicare un 
sistem provizoriu de IAC;

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale în sectoarele 
esențiale și strategice; solicită, în plus, 
Comisiei să adopte o poziție mai fermă în 
ceea ce privește concurența globală 
neloială și achizițiile agresive practicate de 
întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane; consideră că, în acest context, 
Uniunea ar trebui să pună în aplicare un 
sistem provizoriu de IAC prin creșterea 
taxelor vamale la produsele considerate 
esențiale pentru a favoriza producția 
europeană, precum și prin promovarea 
altor mijloace posibile, altele decât 
instrumentele tradiționale, pentru a 
sprijini industria;

Or. en

Amendamentul 209
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale în sectoarele 
strategice; solicită, în plus, Comisiei să 
adopte o poziție mai fermă în ceea ce 
privește concurența globală neloială și 
achizițiile agresive practicate de 
întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane; consideră că, în acest context, 
Uniunea ar trebui să pună în aplicare un 
sistem provizoriu de IAC;

6. invită Comisia să includă, în planul 
de redresare, o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale în sectoarele 
strategice, facilitând dezvoltarea unei 
simbioze între sectoare pentru o industrie 
circulară eficace la nivelul UE; pentru a 
permite realizarea tranzițiilor la o scară 
mai largă și pentru a asigura o utilizare 
mai eficientă a resurselor și o reducere 
generală a utilizării acestora. în plus, 
solicită, Comisiei să adopte o poziție mai 
fermă împotriva concurenței globale 
neloiale și a achizițiilor agresive practicate 
de întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane; consideră că, în acest context, 
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Uniunea ar trebui să pună în aplicare un 
sistem provizoriu de IAC;

Or. en

Amendamentul 210
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale în sectoarele 
strategice; solicită, în plus, Comisiei să 
adopte o poziție mai fermă în ceea ce 
privește concurența globală neloială și 
achizițiile agresive practicate de 
întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane; consideră că, în acest context, 
Uniunea ar trebui să pună în aplicare un 
sistem provizoriu de IAC;

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale în sectoarele 
strategice; subliniază importanța 
asigurării, în viitor, a producției suficiente 
și continue de bunuri strategice în UE, 
cum ar fi echipamentele medicale și de 
asistență medicală, în situații de criză; 
solicită, în plus, Comisiei să adopte o 
poziție mai fermă în ceea ce privește 
concurența globală neloială și achizițiile 
agresive practicate de întreprinderi deținute 
de stat și fonduri suverane; consideră că, în 
acest context, Uniunea ar trebui să pună în 
aplicare un sistem provizoriu de IAC;

Or. en

Amendamentul 211
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale în sectoarele 
strategice; solicită, în plus, Comisiei să 

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale în sectoarele 
strategice, inclusiv produsele finite și 
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adopte o poziție mai fermă în ceea ce 
privește concurența globală neloială și 
achizițiile agresive practicate de 
întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane; consideră că, în acest context, 
Uniunea ar trebui să pună în aplicare un 
sistem provizoriu de IAC;

nefinite; subliniază că dependența 
industrială de țările terțe lasă Uniunea 
Europeană într-o poziție vulnerabilă din 
care trebuie să facă față unor situații 
neprevăzute; solicită, în plus, Comisiei să 
adopte o poziție mai fermă în ceea ce 
privește concurența globală neloială și 
achizițiile agresive practicate de 
întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane; consideră că, în acest context, 
Uniunea ar trebui să pună în aplicare un 
sistem provizoriu de IAC;

Or. en

Amendamentul 212
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale în sectoarele 
strategice; solicită, în plus, Comisiei să 
adopte o poziție mai fermă în ceea ce 
privește concurența globală neloială și 
achizițiile agresive practicate de 
întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane; consideră că, în acest context, 
Uniunea ar trebui să pună în aplicare un 
sistem provizoriu de IAC;

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale în sectoarele 
strategice; solicită, în plus, Comisiei să 
adopte o poziție mai fermă în ceea ce 
privește concurența globală neloială și 
achizițiile agresive practicate de 
întreprinderi sprijinite în mod direct sau 
indirect de stat și fonduri suverane; 
consideră că, în acest context, Uniunea ar 
trebui să pună în aplicare un sistem 
provizoriu de IAC, derulând totodată un 
proces de reflecție pe termen lung cu 
privire la accesul reciproc la piețe;

Or. fr

Amendamentul 213
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
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Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale în sectoarele 
strategice; solicită, în plus, Comisiei să 
adopte o poziție mai fermă în ceea ce 
privește concurența globală neloială și 
achizițiile agresive practicate de 
întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane; consideră că, în acest context, 
Uniunea ar trebui să pună în aplicare un 
sistem provizoriu de IAC;

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale în sectoarele 
strategice; solicită, în plus, Comisiei să 
adopte o poziție mai fermă în ceea ce 
privește concurența globală neloială și 
achizițiile agresive practicate de 
întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane; consideră că, în acest context, 
Uniunea ar trebui să pună în aplicare un 
sistem provizoriu de IAC pentru a dota 
sectoarele strategice care, prin natura lor, 
nu fac obiectul normelor și al 
instrumentelor OMC împotriva 
dumpingului;

Or. es

Amendamentul 214
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale în sectoarele 
strategice; solicită, în plus, Comisiei să 
adopte o poziție mai fermă în ceea ce 
privește concurența globală neloială și 
achizițiile agresive practicate de 
întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane; consideră că, în acest context, 
Uniunea ar trebui să pună în aplicare un 
sistem provizoriu de IAC;

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de garantare a 
producției industriale în sectoarele 
strategice cum ar fi cele ale 
medicamentelor sau ale dispozitive 
medicale, inclusiv printr-o inițiativă a 
sectorului public;

Or. en
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Amendamentul 215
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale în sectoarele 
strategice; solicită, în plus, Comisiei să 
adopte o poziție mai fermă în ceea ce 
privește concurența globală neloială și 
achizițiile agresive practicate de 
întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane; consideră că, în acest context, 
Uniunea ar trebui să pună în aplicare un 
sistem provizoriu de IAC;

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de consolidare a 
industriilor europene în Europa și la nivel 
mondial și de reamplasare a producției 
industriale în sectoarele strategice care nu 
sunt încă reziliente sau lideri la nivel 
mondial, în conformitate cu OMC; 
solicită, în plus, Comisiei să adopte o 
poziție mai fermă în ceea ce privește 
concurența globală neloială și achizițiile 
agresive practicate de întreprinderi deținute 
de stat și fonduri suverane; consideră că, în 
acest context, Uniunea ar trebui să pună în 
aplicare un sistem provizoriu de IAC;

Or. en

Amendamentul 216
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González Casares, Romana 
Jerković

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale în sectoarele 
strategice; solicită, în plus, Comisiei să 
adopte o poziție mai fermă în ceea ce 
privește concurența globală neloială și 
achizițiile agresive practicate de 
întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane; consideră că, în acest context, 

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale în sectoarele 
strategice; solicită, în plus, Comisiei să 
adopte o poziție mai fermă în ceea ce 
privește concurența globală neloială și 
achizițiile agresive practicate de 
întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane; consideră că, în acest context, 
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Uniunea ar trebui să pună în aplicare un 
sistem provizoriu de IAC;

Uniunea ar trebui să pună în aplicare un 
sistem provizoriu de IAC, pentru a 
asigura, de asemenea, condiții de 
concurență echitabile în cadrul pieței 
unice europene;

Or. en

Amendamentul 217
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Carlo Calenda, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale în sectoarele 
strategice; solicită, în plus, Comisiei să 
adopte o poziție mai fermă în ceea ce 
privește concurența globală neloială și 
achizițiile agresive practicate de 
întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane; consideră că, în acest context, 
Uniunea ar trebui să pună în aplicare un 
sistem provizoriu de IAC;

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa, de reconsolidare a 
piețelor și a lanțurilor valorice strategice 
europene și de reamplasare a producției 
industriale în sectoarele strategice din UE; 
solicită, în plus, Comisiei să adopte o 
poziție mai fermă în ceea ce privește 
concurența globală neloială și achizițiile 
agresive practicate de întreprinderi deținute 
de stat și fonduri suverane; consideră că, în 
acest context, Uniunea ar trebui să pună în 
aplicare un sistem provizoriu de IAC;

Or. en

Amendamentul 218
Gianna Gancia

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale în sectoarele 

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale în sectoarele 
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strategice; solicită, în plus, Comisiei să 
adopte o poziție mai fermă în ceea ce 
privește concurența globală neloială și 
achizițiile agresive practicate de 
întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane; consideră că, în acest context, 
Uniunea ar trebui să pună în aplicare un 
sistem provizoriu de IAC;

strategice; solicită, în plus, Comisiei să 
adopte o poziție mai fermă în ceea ce 
privește concurența globală neloială și 
achizițiile agresive practicate de 
întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane, cu condiția ca principiile pieței 
libere să nu fie afectate; consideră că, în 
acest context, Uniunea ar trebui să pună în 
aplicare un sistem provizoriu de IAC;

Or. it

Amendamentul 219
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Carlos Zorrinho, Tsvetelina 
Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale în sectoarele 
strategice; solicită, în plus, Comisiei să 
adopte o poziție mai fermă în ceea ce 
privește concurența globală neloială și 
achizițiile agresive practicate de 
întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane; consideră că, în acest context, 
Uniunea ar trebui să pună în aplicare un 
sistem provizoriu de IAC;

6. invită Comisia să includă în planul 
de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale și a lanțurilor 
valorice esențiale în sectoarele strategice; 
solicită, în plus, Comisiei să adopte o 
poziție mai fermă în ceea ce privește 
concurența globală neloială și achizițiile 
agresive practicate de întreprinderi deținute 
de stat și fonduri suverane; consideră că, în 
acest context, Uniunea ar trebui să pună în 
aplicare un sistem provizoriu de IAC;

Or. en

Amendamentul 220
Gianna Gancia

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să includă în planul 6. invită Comisia să includă în planul 
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de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și de reamplasare a 
producției industriale în sectoarele 
strategice; solicită, în plus, Comisiei să 
adopte o poziție mai fermă în ceea ce 
privește concurența globală neloială și 
achizițiile agresive practicate de 
întreprinderi deținute de stat și fonduri 
suverane; consideră că, în acest context, 
Uniunea ar trebui să pună în aplicare un 
sistem provizoriu de IAC;

de redresare o strategie de reimplantare a 
industriilor în Europa și să definească 
sectoarele pe care le consideră strategice; 
solicită, în plus, Comisiei să adopte o 
poziție mai fermă în ceea ce privește 
concurența globală neloială și achizițiile 
agresive practicate de întreprinderi deținute 
de stat și fonduri suverane; consideră că, în 
acest context, Uniunea ar trebui să pună în 
aplicare un sistem provizoriu de IAC;

Or. it

Amendamentul 221
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Clara Aguilera, Josianne 
Cutajar

Propunere de rezoluție
Punctul 6 – litera a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) solicită Comisiei să propună 
răspunsuri adecvate pentru consolidarea 
pieței unice, datorită potențialului său de 
consolidare a industriei europene. În plus, 
să sublinieze necesitatea de a aborda 
posibilele reacții sociale și să dezvolte 
concepte și idei care pot răspunde 
provocărilor cu care ne confruntăm, cum 
ar fi locurile de muncă care vor dispărea.

Or. en

Amendamentul 222
Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că industriile europene 
funcționează în cadrul unor lanțuri de 
aprovizionare globale complexe, pe mai 
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multe niveluri, iar funcționarea adecvată 
a acestora necesită un mediu comercial 
previzibil, eficace și echitabil; solicită 
Comisiei să se asigure că urmărirea 
autonomiei strategice a Uniunii 
contribuie la realizarea acestui mediu 
comercial internațional;

Or. en

Amendamentul 223
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită statelor membre și 
Comisiei să examineze posibilitatea 
creării unui ecosistem de cooperare între 
statele membre, care să permită acordarea 
de prioritate întreprinderilor naționale și 
europene care își mențin sediul central, 
producția și locurile de muncă pe 
teritoriul Uniunii în cadrul contractelor 
de achiziții publice;

Or. en

Amendamentul 224
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază importanța menținerii 
de către Uniune a unei aprovizionări 
sigure cu medicamente și echipamente 
medicale; reamintește faptul că 76,6 % 
dintre substanțele active pentru produsele 
protejate prin brevet provin din Europa 
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11,9 % din SUA și doar 9 % din Asia 
(inclusiv Japonia și Coreea de Sud).

Or. en

Amendamentul 225
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că competitivitatea 
europeană este determinată în principal 
de climatul general de afaceri din UE, 
solicită, așadar, continuarea activității de 
consolidare a mediului de afaceri pentru 
IMM-uri, precum și pentru industriile 
strategice;

Or. en

Amendamentul 226
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită Comisiei și statelor 
membre să promoveze spiritul 
antreprenorial în programele lor de 
formare și de educație, precum și în 
măsurile care încurajează creativitatea și 
inovarea, necesare pentru a face față 
situației actuale incerte;

Or. en
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Amendamentul 227
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. solicită Comisiei să examineze 
posibilitatea de a propune modalități prin 
care să se asigure faptul că rețeaua sa de 
lanțuri de aprovizionare este mai 
rezilientă și să instituie un plan de 
reducere a riscurilor de penurie de 
medicamente pentru a gestiona toate 
vulnerabilitățile și riscurile pentru lanțul 
de aprovizionare cu medicamente critice;

Or. en

Amendamentul 228
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. invită Comisia să mențină o 
industrie farmaceutică dinamică, bazată 
pe cercetare pe teritoriul UE, ținând 
seama de faptul că aceasta rămâne de 
departe prima regiune la nivel mondial 
care produce substanțe farmaceutice 
active pentru medicamente protejate prin 
brevet;

Or. en
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Amendamentul 229
Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că, în această fază 
critică, Uniunea ar trebui să își protejeze 
piața în sectoarele strategice și să blocheze 
preluările și investițiile străine directe, care 
ar putea crește și mai mult dependența față 
de puteri străine;

7. subliniază că, în această fază 
critică, Uniunea ar trebui să își protejeze 
piața în sectoarele strategice și să blocheze 
preluările și investițiile străine directe, care 
ar putea crește și mai mult dependența față 
de puteri străine; solicită Comisiei să 
monitorizeze îndeaproape și să ofere 
asistența necesară pentru punerea în 
aplicare a Regulamentului de stabilire a 
unui cadru pentru examinarea 
investițiilor străine directe pentru a 
proteja accesul la industriile, 
infrastructura, tehnologiile generice 
esențiale strategice sau la alte active, în 
interesul securității și al securității 
cibernetice și pentru a proteja 
competitivitatea pe piața unică 
europeană; salută Cartea albă referitoare 
la stabilirea unor condiții de concurență 
echitabile în ceea ce privește subvențiile 
străine și invită Comisia să prezinte o 
propunere legislativă cu scopul de a 
preveni preluările ostile de către 
întreprinderile din țări terțe, care au 
beneficiat de subvenții masive din partea 
guvernelor lor, și să elimine efectele de 
denaturare cauzate în cadrul pieței unice; 
solicită o adoptare rapidă a 
Regulamentului (UE) nr. 654/2014 
(Regulamentul privind aplicarea și 
respectarea normelor);

Or. en

Amendamentul 230
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna 
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Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că, în această fază 
critică, Uniunea ar trebui să își protejeze 
piața în sectoarele strategice și să blocheze 
preluările și investițiile străine directe, care 
ar putea crește și mai mult dependența față 
de puteri străine;

7. subliniază că, în această fază 
critică, Uniunea ar trebui să investească în 
cercetare și inovare atât în proiecte de 
digitalizare, cât și în proiecte verzi, 
inclusiv, dar fără a se limita la rețelele 
interconectate de transport, energie, 
infrastructură digitală și de alimentare cu 
apă, precum și să își protejeze sectoarele 
strategice prin consolidarea măsurilor de 
control și, în cele din urmă, să blocheze 
preluările și investițiile străine directe în 
sectoarele strategice, care ar putea crește și 
mai mult dependența față de actori străini 
nealiați și concurenți în cadrul sistemului, 
asupra cărora statul exercită o influență 
semnificativă pe piață; pentru a reduce 
practicile de denaturare a pieței, cum ar fi 
protecționismul și un avantaj selectiv 
discriminatoriu pe piața unică;

Or. en

Amendamentul 231
Salvatore De Meo

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că, în această fază 
critică, Uniunea ar trebui să își protejeze 
piața în sectoarele strategice și să blocheze 
preluările și investițiile străine directe, care 
ar putea crește și mai mult dependența față 
de puteri străine;

7. subliniază că, în această fază 
critică, Uniunea ar trebui să investească în 
cercetare și inovare atât în proiecte de 
digitalizare, cât și în proiecte verzi, 
inclusiv, dar fără a se limita la rețelele 
interconectate de transport, energie, 
infrastructură digitală și de alimentare cu 
apă, precum și să își protejeze sectoarele 
strategice prin consolidarea măsurilor de 
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control și, în cele din urmă, să blocheze 
preluările și investițiile străine directe în 
sectoarele strategice, care ar putea crește și 
mai mult dependența față de actori străini 
nealiați și concurenți în cadrul sistemului, 
asupra cărora statul exercită o influență 
semnificativă pe piață; pentru a reduce 
comportamentul de denaturare a pieței, 
cum ar fi protecționismul și un avantaj 
selectiv discriminatoriu pe piața unică;

Or. en

Amendamentul 232
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că, în această fază 
critică, Uniunea ar trebui să își protejeze 
piața în sectoarele strategice și să blocheze 
preluările și investițiile străine directe, care 
ar putea crește și mai mult dependența față 
de puteri străine;

7. subliniază că, în această fază 
critică, Uniunea ar trebui să își protejeze 
piața în sectoarele strategice și să blocheze 
preluările și investițiile străine directe, care 
ar putea crește și mai mult dependența față 
de puteri străine; salută, în acest sens, 
prezentarea Cărții albe referitoare la 
stabilirea unor condiții de concurență 
echitabile în ceea ce privește subvențiile 
străine și îndeamnă Comisia să prezinte 
cât mai curând posibil o propunere 
legislativă;

Or. en

Amendamentul 233
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus 
Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că, în această fază 
critică, Uniunea ar trebui să își protejeze 
piața în sectoarele strategice și să blocheze 
preluările și investițiile străine directe, care 
ar putea crește și mai mult dependența față 
de puteri străine;

7. subliniază că, în această fază critică 
și după depășirea ei, Uniunea ar trebui să 
își protejeze mai bine piața în sectoarele 
strategice, în special prin restricționarea 
accesului la unele achiziții publice, prin 
introducerea unor condiții preferențiale 
europene și a unor certificări europene 
pentru sectoare strategice definite și să 
blocheze preluările și investițiile străine 
directe, care ar putea crește și mai mult 
dependența față de puteri străine;

Or. en

Amendamentul 234
Nicola Danti, Katalin Cseh

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că, în această fază 
critică, Uniunea ar trebui să își protejeze 
piața în sectoarele strategice și să blocheze 
preluările și investițiile străine directe, care 
ar putea crește și mai mult dependența față 
de puteri străine;

7. subliniază că, în această fază 
critică, Uniunea ar trebui să își protejeze 
piața în sectoarele strategice și să blocheze 
preluările și investițiile străine directe, care 
ar putea crește și mai mult dependența față 
de puteri străine; salută Orientările privind 
examinarea investițiilor directe străine 
(IDS) și invită Comisia să le consolideze 
fără întârziere;

Or. en

Amendamentul 235
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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7. subliniază că, în această fază 
critică, Uniunea ar trebui să își protejeze 
piața în sectoarele strategice și să blocheze 
preluările și investițiile străine directe, 
care ar putea crește și mai mult 
dependența față de puteri străine;

7. subliniază că, în această fază 
critică, Uniunea ar trebui să își protejeze 
piața și întreprinderile în sectoarele 
strategice și să blocheze preluările și 
investițiile străine directe și indirecte, 
pentru a proteja locurile de muncă și 
know-how-ul european în fiecare teritoriu 
specific și pentru a evita creșterea și mai 
mare a dependenței față de puteri străine;

Or. en

Amendamentul 236
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, 
Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că, în această fază 
critică, Uniunea ar trebui să își protejeze 
piața în sectoarele strategice și să blocheze 
preluările și investițiile străine directe, care 
ar putea crește și mai mult dependența față 
de puteri străine;

7. subliniază că, în această fază 
critică, Uniunea ar trebui să își protejeze 
piața în sectoarele strategice și să blocheze 
preluările și investițiile străine directe, care 
ar putea crește și mai mult dependența față 
de puteri străine; alături de stimularea 
eficienței energetice și a utilizării 
materialelor pentru a reduce dependența 
de importuri și pentru a îmbunătăți 
reziliența la crizele globale;

Or. en

Amendamentul 237
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că, în această fază 
critică, Uniunea ar trebui să își protejeze 

7. subliniază că, în această fază 
critică, Uniunea ar trebui să își protejeze 
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piața în sectoarele strategice și să blocheze 
preluările și investițiile străine directe, care 
ar putea crește și mai mult dependența față 
de puteri străine;

piața și lanțurile valorice în sectoarele 
strategice pentru realizarea autonomiei 
strategice, a neutralității climatice și a 
digitalizării în Europa și să blocheze 
preluările și investițiile străine directe, care 
ar putea crește și mai mult dependența față 
de puteri străine;

Or. en

Amendamentul 238
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că, în această fază 
critică, Uniunea ar trebui să își protejeze 
piața în sectoarele strategice și să blocheze 
preluările și investițiile străine directe, care 
ar putea crește și mai mult dependența față 
de puteri străine;

7. subliniază că, în această fază 
critică, Uniunea ar trebui să își protejeze 
piața în sectoarele strategice și să blocheze 
preluările și investițiile străine directe, care 
ar putea crește și mai mult dependența față 
de puteri străine. Din acest motiv, este 
esențial să se creeze un stoc minim de 
produse strategice esențiale pentru 
Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 239
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că, în această fază 
critică, Uniunea ar trebui să își protejeze 
piața în sectoarele strategice și să 
blocheze preluările și investițiile străine 
directe, care ar putea crește și mai mult 

7. subliniază că, atunci când un 
număr mai mare de piețe se concentrează 
în jurul câtorva actori, avantajele pentru 
clienți, inovarea și eficacitatea pot fi 
subminate; solicită monitorizarea și 
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dependența față de puteri străine; supravegherea continue ale concurenței 
pentru a asigura un caracter funcțional, 
dinamic și deschis al piețelor, care să 
stimuleze investițiile;

Or. en

Amendamentul 240
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că, în această fază 
critică, Uniunea ar trebui să își protejeze 
piața în sectoarele strategice și să blocheze 
preluările și investițiile străine directe, care 
ar putea crește și mai mult dependența față 
de puteri străine;

7. subliniază că, în această fază 
critică, Uniunea ar trebui să își protejeze 
piața în sectoarele strategice, cum ar fi 
dispozitivele medicale, securitatea 
cibernetică și producția de nichel și oțel 
și, dacă este necesar, să blocheze 
preluările și investițiile străine directe, care 
ar putea crește și mai mult dependența față 
de puteri străine;

Or. en

Amendamentul 241
Marek Paweł Balt

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că, în această fază 
critică, Uniunea ar trebui să își protejeze 
piața în sectoarele strategice și să blocheze 
preluările și investițiile străine directe, care 
ar putea crește și mai mult dependența față 
de puteri străine;

7. subliniază că, în această fază 
critică, Uniunea ar trebui să își protejeze 
piața în sectoarele strategice, în special 
pentru metale strategice precum 
aluminiul și oțelul, și să blocheze 
preluările și investițiile străine directe, care 
ar putea crește și mai mult dependența față 
de puteri străine;
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Or. en

Amendamentul 242
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că, în această fază 
critică, Uniunea ar trebui să își protejeze 
piața în sectoarele strategice și să blocheze 
preluările și investițiile străine directe, 
care ar putea crește și mai mult 
dependența față de puteri străine;

7. subliniază că, în această fază 
critică, Uniunea ar trebui să protejeze și să 
extindă rolul inițiativelor publice și al 
investițiilor, în special în sectoarele 
strategice, considerate prea importante 
pentru a fi lăsate la discreția pieței;

Or. en

Amendamentul 243
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că, în această fază 
critică, Uniunea ar trebui să își protejeze 
piața în sectoarele strategice și să blocheze 
preluările și investițiile străine directe, care 
ar putea crește și mai mult dependența față 
de puteri străine;

7. subliniază că, în această fază 
critică, Uniunea ar trebui să își protejeze 
piața în sectoarele strategice blocând 
preluările ostile și investițiile străine 
directe, care ar putea crește și mai mult 
dependența față de puteri străine;

Or. fr

Amendamentul 244
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss
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Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că principalele 
instrumente pentru asigurarea unei 
apărări europene adecvate împotriva 
concurenței neloiale din partea țărilor 
terțe ar trebui să fie asigurarea respectării 
acordurilor comerciale existente, 
instrumentele de protecție comercială 
(IPC), mecanismele de examinare a 
investițiilor străine directe (mecanism de 
examinare a ISD); salută, în acest sens, 
publicarea de către Comisie a Cărții albe 
referitoare la stabilirea unor condiții de 
concurență echitabile în ceea ce privește 
subvențiile străine, care asigură condiții 
de concurență echitabile pe piața unică; 
subliniază că aceste patru instrumente pot 
fi eficace și, în plus, nu denaturează piața 
unică și concurența în cadrul UE și ar 
trebui considerate, așadar, un punct de 
plecare de preferat altor metode de 
combatere a concurenței neloiale 
manifestate de țările terțe;

Or. en

Amendamentul 245
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. recunoaște importanța politicii 
Uniunii în domeniul concurenței ca factor 
esențial al competitivității UE; solicită o 
revizuire a definiției piețelor, astfel încât 
să permită o aplicare mai realistă și 
dinamică a normelor; subliniază, de 
asemenea, necesitatea de a asigura un 
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ritm suficient de alert, transparența și 
proporționalitatea în cadrul administrativ 
și procedural al procedurilor UE în 
domeniul concurenței, în special în ceea 
ce privește controlul concentrărilor 
economice în UE; subliniază importanța 
unui program eficace de clemență pentru 
încălcările normelor în materie de 
antitrust;

Or. en

Amendamentul 246
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită Comisiei și statelor 
membre să mențină o industrie 
farmaceutică solidă din punct de vedere al 
cercetării pe teritoriul UE și să abordeze 
în cadrul viitoarelor sale strategii 
farmaceutice și industriale măsuri axate 
pe asigurarea faptului că Europa „își 
asumă în continuare rolul de inovator și 
lider la nivel mondial”, potrivit scrisorii 
de misiune a președintei Comisiei, Ursula 
von der Leyen, adresate comisarului 
pentru sănătate, Stella Kyriakides;

Or. en

Amendamentul 247
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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7a. solicită o reformă rapidă a politicii 
europene în domeniul concurenței, pentru 
a permite crearea unor lideri europeni pe 
piața mondială; consideră că este 
imperativ ca Uniunea să revizuiască 
definiția pieței relevante, care trebuie 
analizată la nivel mondial, astfel încât să 
nu mai constituie o barieră în calea 
competitivității industriilor europene la 
nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 248
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Clara Aguilera, Josianne 
Cutajar

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că, pentru a menține 
condiții de concurență echitabile, 
suveranitatea sa alimentară și practicile 
sale durabile, UE trebuie să se asigure că 
sectoarele sensibile și esențiale nu sunt 
utilizate ca monedă de schimb în 
negocierile viitoarelor acorduri 
comerciale;

Or. en

Amendamentul 249
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Clara Aguilera, Josianne 
Cutajar

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. subliniază că statutul de lider al 
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industriilor europene în sectoarele 
esențiale ar trebui menținut și dezvoltat, 
mai ales pentru cele care s-au dovedit 
vitale în timpul pandemiei provocate de 
epidemia de COVID-19, cum ar fi sectorul 
sănătății și cel alimentar;

Or. en

Amendamentul 250
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC), pentru 
a încuraja apariția unor lideri europeni în 
sectoare industriale strategice care să poată 
concura la scară globală;

8. salută obiectivul de a crea piețe-
lider în domeniul tehnologiilor curate și 
este de părere că planul de redresare 
industrială ar trebui să consolideze 
autonomia noastră strategică, fără a 
eroda încrederea în deschiderea pieței și 
în accesul pe piață și nici libertatea de a 
alege, prin creșterea capacității 
tehnologice, diversificarea lanțurilor 
valorice globale și încurajarea unui spirit 
antreprenorial prin crearea unui nou 
mediu ambițios, creativ și inovator pentru 
conceperea și dezvoltarea unor proiecte 
industriale și de afaceri europene; 
consideră că finanțarea cercetării și 
inovării este esențială ca bază pentru 
proiecte industriale inovatoare și pentru 
capacitățile digitale și consideră că acest 
lucru ar trebui să meargă mână în mână cu 
analiza actuală a Comisiei a orientărilor 
pentru proiectele importante de interes 
european comun (PIIEC), pentru a încuraja 
accelerarea unor lideri europeni și/sau 
ecosisteme în sectoare industriale 
strategice, inclusiv industriile 
energointensive, pe care piața nu le poate 
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furniza singură, și care să poată concura la 
scară globală fără a crea denaturări ale 
concurenței la nivelul UE; solicită 
Comisiei să investească în proiecte care 
aduc o vizibilitate europeană clară; 
solicită Comisiei, în contextul crizei 
actuale, să simplifice procesele 
administrative, să extindă criteriile de 
eligibilitate a costurilor și să majoreze 
finanțarea;

Or. en

Amendamentul 251
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC), pentru 
a încuraja apariția unor lideri europeni în 
sectoare industriale strategice care să poată 
concura la scară globală;

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC), pentru 
a încuraja apariția unor lideri europeni în 
sectoare industriale strategice care să poată 
concura la scară globală și pentru a facilita 
participarea IMM-urilor la viitoarele 
PIIEC; solicită Comisiei să aibă în vedere 
revizuirea orientărilor sale din 2014 
pentru a include în domeniile strategice 
reziliența lanțurilor valorice strategice de 
interes european comun și suveranitatea 
europeană, sub formă de criterii de 
definire a PIIEC; solicită, în special, ca 
lanțul valoric din domeniul sănătății să 
fie rapid structurat în cadrul unui PIIEC 
care reglementează produsele medicale 
esențiale pentru combaterea crizelor 
sanitare actuale și viitoare (echipamente 
individuale de protecție, dispozitive 
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medicale, antibiotice, vaccinuri etc.), 
precum și produsele medicale inovatoare 
(biotehnologii, e-sănătate);

Or. en

Amendamentul 252
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC), pentru 
a încuraja apariția unor lideri europeni în 
sectoare industriale strategice care să poată 
concura la scară globală;

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC), pentru 
a încuraja apariția unor lideri europeni și 
consolidarea unor lanțuri de 
aprovizionare bine structurate în sectoare 
industriale strategice care să poată concura 
la scară globală; reamintește, în acest sens, 
recomandările Forumului strategic 
privind proiectele importante de interes 
european comun referitoare la șase 
lanțuri valorice strategice - vehiculele 
conectate, ecologice și autonome; 
tehnologiile și sistemele pe bază de 
hidrogen; asistența medicală inteligentă; 
internetul obiectelor cu aplicații în 
industrie; o industrie cu emisii reduse de 
dioxid de carbon; securitatea cibernetică 
– care completează lanțurile strategice de 
valori deja identificate pentru baterii, 
circuitele integrate și calculul de înaltă 
performanță;

Or. en

Amendamentul 253
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC), pentru 
a încuraja apariția unor lideri europeni în 
sectoare industriale strategice care să poată 
concura la scară globală;

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare în 
deplină conformitate cu obiectivul 
neutralității climatice și cu Pactul verde 
european și care să meargă mână în mână 
cu revizuirea actuală a orientărilor pentru 
proiectele importante de interes european 
comun (PIIEC), pentru a încuraja apariția 
unor lideri europeni în sectoare industriale 
strategice care să poată concura la scară 
globală; solicită Comisiei să definească o 
listă de priorități în materie de investiții, 
conturând tehnologiile care pot contribui 
la atingerea obiectivelor UE și care 
trebuie să fie extinse și tehnologiile care 
trebuie excluse, fiind incluse în această 
categorie, în special, tehnologiile și 
proiectele bazate pe combustibili fosili;

Or. en

Amendamentul 254
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC), pentru 
a încuraja apariția unor lideri europeni în 
sectoare industriale strategice care să poată 

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să sprijine 
cele mai inovatoare, durabile și 
competitive sectoare și să contribuie la 
crearea de noi proiecte industriale și 
alianțe industriale europene ambițioase de 
ultimă generație, care să meargă mână în 
mână cu revizuirea actuală a orientărilor 
pentru proiectul important de interes 
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concura la scară globală; european comun (PIIEC), pentru a asigura 
respectarea obiectivelor Uniunii în 
materie de climă și mediu, acordând o 
atenție deosebită taxonomiei UE privind 
finanțele sustenabile, precum și o mai 
mare transparență în punerea lor în 
aplicare, cu obiectivul general de a 
încuraja apariția unor lideri europeni în 
sectoare industriale strategice sustenabile 
și care să poată concura la scară globală;

Or. en

Amendamentul 255
François-Xavier Bellamy

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC), pentru 
a încuraja apariția unor lideri europeni în 
sectoare industriale strategice care să poată 
concura la scară globală;

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC), pentru 
a încuraja apariția unor lideri europeni în 
sectoare industriale strategice care să poată 
concura la scară globală; solicită, prin 
urmare, Comisiei să aibă în vedere 
revizuirea orientărilor sale din 2014 
pentru a include în domeniile strategice 
reziliența lanțurilor valorice strategice de 
interes european comun și autonomia 
strategică, sub formă de criterii de 
definire a PIIEC;

Or. en

Amendamentul 256
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, 
Massimiliano Smeriglio
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC), pentru 
a încuraja apariția unor lideri europeni în 
sectoare industriale strategice care să poată 
concura la scară globală;

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să sprijine 
cele mai inovatoare și competitive 
sectoare și să contribuie la crearea de noi 
proiecte industriale europene ambițioase, 
sustenabile și inovatoare, în conformitate 
cu prioritățile politicii Uniunii, cum ar fi 
combaterea schimbărilor climatice, care 
să meargă mână în mână cu revizuirea 
actuală a orientărilor pentru proiectele 
importante de interes european comun 
(PIIEC), pentru a încuraja apariția unor 
lideri europeni în sectoare industriale 
strategice care să fie sustenabile, să 
crească nivelul de ocupare a forței de 
muncă în cadrul UE și să poată concura la 
scară globală;

Or. en

Amendamentul 257
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC), pentru 
a încuraja apariția unor lideri europeni în 
sectoare industriale strategice care să poată 
concura la scară globală;

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC), pentru 
a încuraja apariția unor lideri europeni în 
sectoare industriale strategice care să poată 
concura la scară globală; subliniază 
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necesitatea creării unor condiții 
transparente de aplicare a proiectelor 
comune în domeniul PIIEC, care să fie 
uniforme în toate statele membre, pentru 
a garanta că acestea sunt în interesul UE 
în ansamblu;

Or. en

Amendamentul 258
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC), pentru 
a încuraja apariția unor lideri europeni în 
sectoare industriale strategice care să poată 
concura la scară globală;

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC), pentru 
a încuraja apariția unor lideri europeni în 
sectoare industriale strategice care să poată 
concura la scară globală; invită Comisia să 
continue activitatea în ceea ce privește 
lanțurile valorice, asigurând o 
monitorizare adecvată a acțiunilor 
propuse pentru cele șase lanțuri valorice 
strategice identificate de Forumul 
strategic privind PIIEC;

Or. en

Amendamentul 259
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Nicola Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC), pentru 
a încuraja apariția unor lideri europeni în 
sectoare industriale strategice care să poată 
concura la scară globală;

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC), pentru 
a încuraja apariția unor lideri europeni în 
sectoare industriale strategice care să poată 
concura la scară globală; subliniază că 
PIIEC este un instrument de depășire a 
disfuncționalității pieței, care ar trebui 
utilizat cu atenție și în conformitate cu 
criterii stricte, astfel încât să nu 
denatureze concurența pe piața unică;

Or. en

Amendamentul 260
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC), pentru 
a încuraja apariția unor lideri europeni în 
sectoare industriale strategice care să poată 
concura la scară globală;

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC), pentru 
a încuraja apariția unor lideri europeni în 
sectoare industriale strategice care să poată 
concura la scară globală; consideră că 
gazul obținut din combustibili fosili nu ar 
trebui considerat o energie de tranziție și, 
prin urmare, nu ar trebui să beneficieze 
de fonduri publice;

Or. en

Amendamentul 261
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Marc Botenga, Sira Rego
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC), pentru 
a încuraja apariția unor lideri europeni în 
sectoare industriale strategice care să 
poată concura la scară globală;

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC);

Or. en

Amendamentul 262
Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC), pentru 
a încuraja apariția unor lideri europeni în 
sectoare industriale strategice care să poată 
concura la scară globală;

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC), pentru 
a încuraja apariția unor lideri europeni în 
sectoare industriale strategice care să poată 
concura la scară globală și care vor 
contribui la realizarea unui sistem 
energetic neutru din punct de vedere 
climatic și bazat pe surse regenerabile;

Or. en
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Amendamentul 263
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC), pentru 
a încuraja apariția unor lideri europeni în 
sectoare industriale strategice care să poată 
concura la scară globală;

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC), pentru 
a încuraja apariția unor lideri europeni în 
sectoare industriale strategice care să poată 
concura la scară globală; solicită Comisiei 
să investească în proiecte care aduc o 
vizibilitate europeană clară;

Or. en

Amendamentul 264
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC), 
pentru a încuraja apariția unor lideri 
europeni în sectoare industriale strategice 
care să poată concura la scară globală;

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele europene 
majore de interes comun (PEMIC); pentru 
a încuraja apariția unor lideri europeni în 
sectoare industriale strategice care să poată 
concura la scară globală și care vor 
contribui la realizarea unui sistem 
energetic neutru din punct de vedere 
climatic, bazat pe surse regenerabile;

Or. en
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Amendamentul 265
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Tsvetelina Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC), pentru 
a încuraja apariția unor lideri europeni în 
sectoare industriale strategice care să poată 
concura la scară globală;

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC), pentru 
a încuraja apariția unor lideri europeni în 
sectoare industriale strategice care să poată 
concura la scară globală și să contribuie la 
atingerea neutralității climatice și a 
poziției de lider în domeniul digitalizării;

Or. en

Amendamentul 266
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC), pentru 
a încuraja apariția unor lideri europeni în 
sectoare industriale strategice care să poată 
concura la scară globală;

8. este de părere că planul de 
redresare industrială ar trebui să contribuie 
la crearea de noi proiecte industriale 
europene ambițioase și inovatoare, care să 
meargă mână în mână cu revizuirea actuală 
a orientărilor pentru proiectele importante 
de interes european comun (PIIEC), pentru 
a încuraja apariția unor elite europene în 
sectoare industriale strategice care să poată 
concura la scară globală;

Or. fr
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Amendamentul 267
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Pietro 
Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la întârzierile înregistrate în punerea în 
aplicare a proiectelor energetice, cauzate 
de perturbarea lanțurilor de aprovizionare 
și de transferul fondurilor de investiții 
pentru atingerea unor obiective imediate 
legate de combaterea pandemiei și 
atenuarea celor mai acute efecte 
socioeconomice ale acesteia, ceea ce ar 
putea avea un impact negativ asupra 
obiectivelor consacrate în politica UE 
privind clima și energia; consideră că 
situația actuală dovedește că Europa 
trebuie să consolideze reziliența 
economiei și a lanțurilor sale de 
aprovizionare la șocurile externe și să 
consolideze suveranitatea tehnologică în 
sectoarele strategice în timp ce planifică 
redresarea în urma crizei; solicită, prin 
urmare, ca tehnologiile eoliene, 
fotovoltaice și de stocare a energiei să fie 
recunoscute ca lanțuri valorice strategice 
și să se conceapă măsuri și stimulente 
pentru dezvoltarea acestora în Europa, 
inclusiv prin relocalizare, în special, 
pentru a le include în activitatea 
Forumului la nivel înalt în domeniul 
PIIEC, pentru a sprijini rolul 
conținutului local în lanțul de 
aprovizionare și legislația privind energia 
din surse regenerabile, pentru a analiza 
fezabilitatea demarării unor PIIEC 
relevante în aceste sectoare, pentru a 
adapta cadrul de reglementare privind 
ajutoarele de stat în vederea încurajării 
sprijinului public pentru acestea și pentru 
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a asigura condiții de concurență 
echitabile pentru producătorii din UE și 
din afara UE;

Or. en

Amendamentul 268
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. salută lansarea de către Comisie a 
unor noi alianțe industriale care și-au 
demonstrat valoarea adăugată potențială 
pentru competitivitatea UE; solicită 
Comisiei să inițieze noi alianțe în sectorul 
spațial, al aeronauticii, al sănătății, al 
materiilor prime critice și al energiilor din 
surse regenerabile, al echipamentelor 
medicale, al echipamentelor individuale 
de protecție medicale și al producției de 
medicamente vitale pentru reducerea 
dependenței UE de importurile din țări 
terțe;

Or. en

Amendamentul 269
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Clara Aguilera, Josianne 
Cutajar

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită Comisiei să 
îmbunătățească în continuare măsurile de 
prevenire a dezechilibrelor din cadrul 
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lanțurilor de aprovizionare industriale 
europene și să evalueze entitățile afectate 
de perturbările din lanțurile valorice 
transfrontaliere, unde practicile 
comerciale neloiale pun în pericol unele 
dintre verigile acestora;

Or. en

Amendamentul 270
Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. încurajează Comisia să sprijine în 
continuare cele șase lanțuri valorice 
strategice pentru UE, identificate de 
Forumul strategic european privind 
PIIEC, și recomandă creșterea 
substanțială a finanțării C&D&I pentru 
politica în domeniul climei în aceste 
sectoare;

Or. en

Amendamentul 271
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază importanța 
tehnologiilor de fabricație a aditivilor 
pentru a soluționa deficitul din lanțul de 
aprovizionare, permițând înlocuirea 
pieselor critice provenind din surse 
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globale cu piese produse la nivel local, și 
solicită Comisiei să aloce finanțare 
suficientă;

Or. en

Amendamentul 272
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită Comisiei să asigure 
eficacitatea „structurilor de alianță” 
propuse, prin stabilirea unor criterii și 
elemente minime pentru stabilirea 
obiectivelor, monitorizarea și evaluarea 
periodică a acestora;

Or. en

Amendamentul 273
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. reamintește că politica europeană 
în domeniul climei și al energiei va 
necesita o cantitate mare de metale și 
minerale pentru tehnologiile sale 
strategice, inclusiv pentru energia 
eoliană, fotovoltaică, tehnologiile de 
stocare a energiei; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la faptul că 
Europa depinde în mare măsură de alte 
zone ale lumii pentru aprovizionarea cu 
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multe dintre aceste metale și minerale și 
își pierde treptat cota mondială, chiar și 
pentru materialele pentru care dispune de 
capacitate industrială; subliniază că 
autonomia Europei în sectoarele 
strategice nu poate fi obținută fără un 
ecosistem al UE competitiv și sustenabil 
pentru materialele de bază, prețioase și 
critice provenind din surse primare și 
secundare; subliniază, în acest sens, 
importanța Planului de acțiune privind 
economia circulară și subliniază totuși că 
Europa trebuie să își consolideze 
capacitatea pentru toate etapele lanțului 
valoric al materiilor prime: extracția 
minieră, reciclarea și topirea, rafinarea și 
transformarea;

Or. en

Amendamentul 274
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart 
Groothuis, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. consideră că inovarea este vectorul 
principal al redresării și creșterii 
economice; subliniază că finanțarea 
cercetării și inovării este esențială în 
această etapă de redresare; solicită 
Comisiei să încurajeze punerea în comun 
a resurselor în domeniul cercetării și 
inovării la nivelul întregii UE, să 
promoveze spiritul antreprenorial și să 
creeze un nou mediu ambițios, creativ și 
inovator pentru întreprinderile și 
proiectele industriale europene;

Or. en
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Amendamentul 275
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 8 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8c. salută comunicarea privind planul 
de acțiune și alianța pentru materiile 
prime critice, astfel cum se prevede în 
strategia industrială; consideră că 
domeniul de aplicare al alianței nu ar 
trebui să se limiteze la materiile prime 
critice și ar trebui să vizeze dezvoltarea 
unui ecosistem integrat pentru gama de 
materiale, metale și minerale necesare 
pentru tranziția energetică;

Or. en

Amendamentul 276
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, 
Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 8 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8c. salută inițiativa Comisiei privind 
Forumul industrial; solicită Comisiei să 
asigure un dialog continuu, precum și o 
abordare eficace și pe deplin transparentă 
în materie de guvernanță care să 
supravegheze punerea în aplicare și să 
stimuleze sinergiile între regulamente, 
instrumente și finanțarea privată;

Or. en
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Amendamentul 277
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Pietro 
Fiocchi, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 8 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8d. atrage atenția asupra faptului că 
lanțul valoric al materiilor prime 
europene și industriile energointensive 
respectă cele mai înalte standarde sociale 
și de mediu și că politica de decarbonizare 
le obligă să depună eforturi imense în 
vederea electrificării și gazeificării 
industriale; subliniază în această privință 
necesitatea de a asigura condiții de 
concurență echitabile și condiții de comerț 
echitabil, în special într-o perioadă de 
criză provocată de pandemia de COVID-
19, în care întreprinderile europene se 
află în cea mai dificilă situație, iar 
economiile aflate în proces de redresare 
din afara Europei au o motivație 
puternică să aprovizioneze excesiv piața 
mondială sau să acumuleze stocuri 
strategice; își exprimă îngrijorarea în 
special cu privire la industria siderurgică 
europeană, a cărei situație care era deja 
dificilă a fost agravată de pandemia de 
COVID-19; regretă faptul că Forumul 
mondial privind supracapacitatea 
producției siderurgice nu a reușit să 
abordeze în mod eficient problema 
supracapacității la nivel mondial și a 
exporturilor subvenționate și solicită 
Comisiei să ia în considerare aplicarea 
instrumentelor de apărare comercială, 
dacă este cazul;

Or. en

Amendamentul 278
Michael Bloss
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că fondul de redresare 
(denumit în continuare „fondul”) este 
pilonul primei etape: redresarea 
industrială a UE după pandemia de 
COVID-19; invită Comisia să se asigure că 
fondul este executat rapid și:

9. solicită alimentarea anticipată 
eficace a Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene cu o sumă în valoare 
de 750 de miliarde de euro; consideră că 
este insuficient pentru a asigura o 
redresare și o transformare deplină a 
economiei europene; subliniază că 
investițiile în redresare vor avea beneficii 
pe termen lung, în măsura în care 
investițiile se realizează pentru creșterea 
rezilienței de mediu și sociale; solicită ca 
Parlamentul să fie implicat în elaborarea, 
adoptarea și punerea în aplicare a 
fondului de redresare și să se afle în 
centrul procesului decizional, pentru a se 
garanta responsabilitatea democratică; 
invită Comisia să se asigure că fondul este 
executat rapid și:

Or. en

Amendamentul 279
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că fondul de redresare 
(denumit în continuare „fondul”) este 
pilonul primei etape: redresarea 
industrială a UE după pandemia de 
COVID-19; invită Comisia să se asigure că 
fondul este executat rapid și:

9. salută prezentarea Instrumentului 
de redresare al Uniunii Europene ca pilon 
al redresării UE după pandemia de 
COVID-19; recunoaște necesitatea de a 
sprijini o redresare ecologică și rezilientă; 
invită Comisia să se asigure că fondul este 
executat rapid și:

Or. en
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Amendamentul 280
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera a

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) dispune de o capacitate financiară 
suficientă pentru a compensa daunele 
cauzate de criza de COVID-19 industriilor 
europene;

(a) dispune de o capacitate financiară 
suficientă pentru a compensa daunele 
cauzate de criza de COVID-19 industriilor 
europene pentru a atenua deficitul de 
capital circulant pe termen scurt și pentru 
a stimula investițiile de capital pe termen 
mediu și lung, pentru a sprijini tranziția 
către economia verde și pentru a cataliza 
transformarea digitală;

Or. en

Amendamentul 281
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera a

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) dispune de o capacitate financiară 
suficientă pentru a compensa daunele 
cauzate de criza de COVID-19 industriilor 
europene;

(a) dispune de o capacitate financiară 
suficientă pentru a compensa daunele 
cauzate de criza de COVID-19 industriilor 
europene și a declanșa transformarea 
digitală ecologică și sustenabilă a 
acestora;

Or. en

Amendamentul 282
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera a
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) dispune de o capacitate financiară 
suficientă pentru a compensa daunele 
cauzate de criza de COVID-19 industriilor 
europene;

(a) dispune de o capacitate financiară 
suficientă;

Or. fr

Amendamentul 283
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera a

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) dispune de o capacitate financiară 
suficientă pentru a compensa daunele 
cauzate de criza de COVID-19 industriilor 
europene;

(a) dispune de o capacitate financiară 
suficientă pentru a compensa daunele 
cauzate de criza de COVID-19 și pentru a 
promova transformarea digitală și 
ecologică a industriilor europene;

Or. en

Amendamentul 284
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera a

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) dispune de o capacitate financiară 
suficientă pentru a compensa daunele 
cauzate de criza de COVID-19 industriilor 
europene;

(a) este temporar, direcționat și 
dispune de o capacitate financiară 
suficientă pentru a contribui la 
compensarea daunelor cauzate de criza 
provocată de pandemia de COVID-19 
industriilor europene;
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Or. en

Amendamentul 285
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera a a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(aa) dispune de condiționalitatea 
socială și de mediu și face obiectul 
măsurilor de protecție a climei, mediului, 
inclusiv a biodiversității și sustenabilității 
sociale, în vederea reducerii la minimum 
a efectelor negative și a maximizării 
beneficiilor pentru climă, mediu și 
dimensiunea socială;

Or. en

Amendamentul 286
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera a a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(aa) prevede obiective pentru investițiile 
în reziliența ecologică și socială și pentru 
tranziția către o bază industrială foarte 
eficientă din punct de vedere al utilizării 
energiei și resurselor, bazată complet pe 
surse regenerabile, cu zero emisii nete de 
gaze cu efect de seră, fără substanțe 
toxice și digitalizată în mod sustenabil;

Or. en

Amendamentul 287
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
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Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera a a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(aa) se concentrează în mod specific 
asupra întreprinderilor mici și mijlocii, 
care au fost cel mai grav afectate de criza 
provocată de pandemia de COVID-19 și 
sprijină accesul acestora la finanțare;

Or. en

Amendamentul 288
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera b

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) va fi gestionat direct, atunci când 
este posibil, de Comisie prin intermediul 
programelor europene, pentru a evita o și 
mai mare denaturare a pieței unice;

(b) va fi gestionat, atunci când este 
posibil, de Comisie și alocat cu prioritate 
pe baza proiectelor și cererilor locale și 
naționale, îndeplinind criteriile de alocare 
prevăzute de fond, pentru a evita o și mai 
mare denaturare a pieței interne;

Or. en

Amendamentul 289
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera b
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) va fi gestionat direct, atunci când 
este posibil, de Comisie prin intermediul 
programelor europene, pentru a evita o și 
mai mare denaturare a pieței unice;

(b) va fi gestionat direct, atunci când 
este posibil, de Comisie prin intermediul 
programelor europene, pentru a crește 
gradul de transparență și de control 
parlamentar, precum și pentru a evita 
denaturarea și perturbările interne și 
externe ale pieței unice;

Or. en

Amendamentul 290
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera b

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) va fi gestionat direct, atunci când 
este posibil, de Comisie prin intermediul 
programelor europene, pentru a evita o și 
mai mare denaturare a pieței unice;

(b) va fi gestionat direct, atunci când 
este posibil, de Comisie prin intermediul 
programelor europene, pentru a avansa 
într-un mod mai coordonat, pentru a avea 
un impact mai mare pe piața globală și 
pentru a evita riscul de denaturare a pieței 
unice;

Or. en

Amendamentul 291
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera b

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) va fi gestionat direct, atunci când 
este posibil, de Comisie prin intermediul 
programelor europene, pentru a evita o și 
mai mare denaturare a pieței unice;

(b) va fi gestionat direct, atunci când 
este posibil, de Comisie prin intermediul 
programelor europene, pentru a evita o și 
mai mare denaturare a pieței unice și 
pentru a oferi cetățenilor europeni o 
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percepție mai clară asupra rolului 
Uniunii în această etapă;

Or. en

Amendamentul 292
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera b

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) va fi gestionat direct, atunci când 
este posibil, de Comisie prin intermediul 
programelor europene, pentru a evita o și 
mai mare denaturare a pieței unice;

(b) va fi conform cu principiul 
subsidiarității, iar Comisia va acționa prin 
intermediul programelor europene actuale 
și noi, pentru a evita o și mai mare 
denaturare a pieței unice;

Or. en

Amendamentul 293
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera b

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) va fi gestionat direct, atunci când 
este posibil, de Comisie prin intermediul 
programelor europene, pentru a evita o și 
mai mare denaturare a pieței unice;

(b) va fi gestionat direct, atunci când 
este posibil, de Comisie prin intermediul 
programelor europene, de preferință sub 
formă de granturi, pentru a evita o și mai 
mare denaturare a pieței unice;

Or. en

Amendamentul 294
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera b

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) va fi gestionat direct, atunci când 
este posibil, de Comisie prin intermediul 
programelor europene, pentru a evita o și 
mai mare denaturare a pieței unice;

(b) va fi gestionat direct, atunci când 
este posibil, de Comisie prin intermediul 
programelor europene și al granturilor, 
pentru a evita o și mai mare denaturare a 
pieței unice;

Or. en

Amendamentul 295
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera b a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ba) ține seama de caracteristicile 
statelor membre care au fost afectate de 
criză în diverse moduri;

Or. en

Amendamentul 296
Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera c

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) distribuie ajutorul financiar 
diferitelor sectoare industriale în funcție de 
daunele suferite, de problemele cu care se 
confruntă și de cuantumul sprijinului 
financiar național primit deja prin 
intermediul mecanismelor naționale de 
ajutor;

(c) distribuie ajutorul financiar 
diferitelor sectoare industriale în funcție de 
daunele suferite, de problemele cu care se 
confruntă și de cuantumul sprijinului 
financiar național primit deja prin 
intermediul mecanismelor naționale de 
ajutor, examinând stimulentele introduse, 
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în scopul prevenirii investițiilor strategice 
necorespunzătoare din partea statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 297
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera c

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) distribuie ajutorul financiar 
diferitelor sectoare industriale în funcție de 
daunele suferite, de problemele cu care se 
confruntă și de cuantumul sprijinului 
financiar național primit deja prin 
intermediul mecanismelor naționale de 
ajutor;

(c) distribuie ajutorul financiar 
diferitelor ecosisteme industriale în funcție 
de daunele suferite, de problemele cu care 
se confruntă și de cuantumul sprijinului 
financiar național primit deja prin 
intermediul mecanismelor naționale de 
ajutor, ținând seama de interdependențele 
structurale dintre diferitele lanțuri 
valorice;

Or. en

Amendamentul 298
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera c

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) distribuie ajutorul financiar 
diferitelor sectoare industriale în funcție de 
daunele suferite, de problemele cu care se 
confruntă și de cuantumul sprijinului 
financiar național primit deja prin 
intermediul mecanismelor naționale de 
ajutor;

(c) distribuie ajutorul financiar 
diferitelor sectoare industriale în funcție de 
daunele suferite și de consecințele acestora 
în anii următori, de problemele cu care se 
confruntă și de cuantumul sprijinului 
financiar național primit deja prin 
intermediul mecanismelor naționale de 
ajutor;
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Or. es

Amendamentul 299
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera c

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) distribuie ajutorul financiar 
diferitelor sectoare industriale în funcție de 
daunele suferite, de problemele cu care se 
confruntă și de cuantumul sprijinului 
financiar național primit deja prin 
intermediul mecanismelor naționale de 
ajutor;

(c) distribuie ajutorul financiar 
diferitelor sectoare industriale, inclusiv 
microîntreprinderilor și IMM-urilor, în 
funcție de daunele suferite, de problemele 
cu care se confruntă și de cuantumul 
sprijinului financiar național primit deja 
prin intermediul mecanismelor naționale de 
ajutor;

Or. en

Amendamentul 300
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera c

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) distribuie ajutorul financiar 
diferitelor sectoare industriale în funcție 
de daunele suferite, de problemele cu care 
se confruntă și de cuantumul sprijinului 
financiar național primit deja prin 
intermediul mecanismelor naționale de 
ajutor;

(c) este condiționat de existența unor 
criterii care să garanteze că finanțarea nu 
este utilizată pentru a stinge datoriile 
vechi sau pentru a sprijini o tehnologie 
învechită și care să garanteze că 
întreprinderile beneficiază de sprijin, ceea 
ce contribuie la creșterea pe termen lung 
și are un potențial puternic de relansare a 
economiei;

Or. en
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Amendamentul 301
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera c

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) distribuie ajutorul financiar 
diferitelor sectoare industriale în funcție de 
daunele suferite, de problemele cu care se 
confruntă și de cuantumul sprijinului 
financiar național primit deja prin 
intermediul mecanismelor naționale de 
ajutor;

(c) distribuie ajutorul financiar 
diferitelor sectoare industriale în funcție de 
daunele suferite, de impactul social, de 
problemele cu care se confruntă și de 
cuantumul sprijinului financiar național 
primit deja prin intermediul mecanismelor 
naționale de ajutor;

Or. en

Amendamentul 302
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera c

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) distribuie ajutorul financiar 
diferitelor sectoare industriale în funcție de 
daunele suferite, de problemele cu care se 
confruntă și de cuantumul sprijinului 
financiar național primit deja prin 
intermediul mecanismelor naționale de 
ajutor;

(c) distribuie ajutorul financiar 
diferitelor țări și sectoare industriale în 
funcție de daunele suferite, de problemele 
cu care se confruntă și de cuantumul 
sprijinului financiar național primit deja 
prin intermediul mecanismelor naționale de 
ajutor;

Or. en

Amendamentul 303
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera c a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ca) ia în considerare lecțiile învățate 
din sprijinul public anterior ca răspuns la 
criza financiară și economică din 2008-
2009 și la impactul acesteia asupra 
rezilienței și redresării economice și 
sociale pe termen lung; în consecință, 
direcționează cheltuielile de redresare 
către sectoare care înregistrează un 
multiplicator mare al capitalului propriu, 
care sunt favorabile climei și care vor 
contribui la reziliența economică a UE în 
viitor;

Or. en

Amendamentul 304
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera ca (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ca) Comisia va trebui să studieze 
posibilitatea de a sprijini sectoarele 
industriale strategice prin mecanisme 
provizorii care să sprijine reînnoirea flotei 
în cadrul tranziției verzi și digitale 
(transportul maritim, terestru și aerian);

Or. es

Amendamentul 305
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera d

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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(d) sprijină mecanismele fiscale 
naționale care stimulează achiziționarea 
de participații de către sectorul privat și 
permit societăților să convertească o parte 
din împrumuturile acordate de fond în 
acțiuni;

eliminat

Or. en

Amendamentul 306
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera d

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(d) sprijină mecanismele fiscale 
naționale care stimulează achiziționarea de 
participații de către sectorul privat și 
permit societăților să convertească o parte 
din împrumuturile acordate de fond în 
acțiuni;

(d) sprijină mecanismele naționale care 
stimulează achiziționarea de participații de 
către sectorul privat în proiecte industriale 
concrete;

Or. en

Amendamentul 307
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera d a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(da) acordă prioritate investițiilor 
publice directe în sectoare esențiale și în 
întreprinderi publice;

Or. en

Amendamentul 308
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Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera e

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(e) acordă prioritate întreprinderilor și 
IMM-urilor care își concentrează planurile 
de afaceri asupra transformării digitale și a 
mediului;

(e) acordă prioritate întreprinderilor și 
IMM-urilor care își concentrează planurile 
de afaceri pe termen lung asupra 
transformării digitale și a mediului, evitând 
totodată discriminarea întreprinderilor 
aflate în situații de urgență, care nu sunt 
încă pregătite să realizeze aceste inovații 
și care își concentrează eforturile asupra 
altor tipuri de investiții, mai urgente într-o 
situație de criză;

Or. en

Amendamentul 309
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera e

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(e) acordă prioritate întreprinderilor și 
IMM-urilor care își concentrează 
planurile de afaceri asupra transformării 
digitale și a mediului;

(e) acordă prioritate întreprinderilor și 
IMM-urilor care dispun de planuri de 
afaceri pentru inovații și tehnologii 
esențiale, inclusiv pentru a promova 
transformarea digitală și a mediului și 
care contribuie la lanțuri de aprovizionare 
mai reziliente și mai puțin dependente 
prin relocarea, diversificarea și 
consolidarea acestora;

Or. en
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Amendamentul 310
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera e

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(e) acordă prioritate întreprinderilor 
și IMM-urilor care își concentrează 
planurile de afaceri asupra transformării 
digitale și a mediului;

(e) alocă fonduri dedicate IMM-urilor 
și întreprinderilor nou-înființate care își 
concentrează operațiunile și planurile de 
afaceri asupra transformărilor digitale și 
ecologice, în special asupra circularității 
îmbunătățite, a eficienței utilizării și 
economisirii resurselor și energiei, 
precum și asupra tranziției către energie 
din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 311
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera e

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(e) acordă prioritate întreprinderilor și 
IMM-urilor care își concentrează planurile 
de afaceri asupra transformării digitale și a 
mediului;

(e) acordă prioritate întreprinderilor și 
IMM-urilor care își concentrează planurile 
de afaceri asupra transformării digitale și a 
mediului sau care sunt necesare pentru 
autonomia strategică a Uniunii în 
sectoarele critice;

Or. en

Amendamentul 312
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo
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Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera e

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(e) acordă prioritate întreprinderilor și 
IMM-urilor care își concentrează 
planurile de afaceri asupra transformării 
digitale și a mediului;

(e) acordă prioritate întreprinderilor, 
microîntreprinderilor și IMM-urilor care 
au cea mai mare nevoie de sprijin 
financiar direct ca urmare a regresului 
economic provocat de pandemie;

Or. en

Amendamentul 313
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera e

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(e) acordă prioritate întreprinderilor 
și IMM-urilor care își concentrează 
planurile de afaceri asupra transformării 
digitale și a mediului;

(e) prevede finanțări dedicate IMM-
urilor care își concentrează planurile de 
afaceri asupra transformărilor digitale, 
ecologice și sustenabile și asupra 
circularității economice;

Or. en

Amendamentul 314
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera e

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(e) acordă prioritate întreprinderilor și 
IMM-urilor care își concentrează 
planurile de afaceri asupra transformării 
digitale și a mediului;

(e) acordă prioritate întreprinderilor și 
IMM-urilor înființate în scopul 
transformării digitale și a mediului;

Or. fr
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Amendamentul 315
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera e a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ea) acordă prioritate întreprinderilor 
care se angajează să asigure 
transparența, și anume raportarea publică 
pentru fiecare țară în parte, care au 
instituit sisteme de participare a 
lucrătorilor în problemele întreprinderii și 
care respectă obligațiile de raportare 
nefinanciară;

Or. en

Amendamentul 316
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera e a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ea) condiționează finanțarea 
întreprinderilor mari de existența unor 
planuri credibile de tranziție către un 
model de afaceri cu zero emisii de gaze cu 
efect de seră;

Or. en

Amendamentul 317
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek
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Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) consolidează programul de 
garantare al BEI și completează 
programele naționale pentru a mări 
impactul și a înlocui treptat mecanismele 
naționale;

(f) consolidează programul de 
garantare al BEI și completează 
programele naționale pentru a mări 
impactul;

Or. en

Amendamentul 318
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) consolidează programul de 
garantare al BEI și completează 
programele naționale pentru a mări 
impactul și a înlocui treptat mecanismele 
naționale;

(f) consolidează programul de 
garantare al BEI și completează 
programele naționale pentru a le mări 
impactul în practică;

Or. en

Amendamentul 319
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) consolidează programul de 
garantare al BEI și completează 
programele naționale pentru a mări 
impactul și a înlocui treptat mecanismele 
naționale;

(f) consolidează programul de 
garantare al BEI și completează 
programele naționale pentru a fi un atu 
valoros în cazul în care mecanismele 
naționale rămân necesare;
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Or. en

Amendamentul 320
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Massimiliano Smeriglio, Lina Gálvez Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera f a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fa) contribuie la investiții în sistemele 
europene de educație și formare, cu 
scopul de a valorifica întregul potențial al 
educației pentru sustenabilitatea și 
competitivitatea industriilor europene;

Or. en

Amendamentul 321
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera f a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fa) reduce eventualele efecte de 
denaturare a concurenței asupra 
diferitelor politici în materie de ajutoare 
de stat din diferite state membre și 
contribuie la crearea unor condiții de 
concurență echitabile pe piața internă;

Or. en

Amendamentul 322
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, 
Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho
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Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera f a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fa) în consecință, direcționează 
finanțarea către sectoare care 
înregistrează un multiplicator mare al 
capitalului propriu, care sunt favorabile 
climei și care vor contribui la reziliența 
economică a UE în viitor;

Or. en

Amendamentul 323
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera fa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fa) nu aduce atingere ambiției 
Uniunii în ceea ce privește punerea în 
aplicare a politicilor sale prin intermediul 
cadrului financiar multianual;

Or. fr

Amendamentul 324
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera f b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fb) consideră toate lanțurile de 
producție drept ecosisteme;

Or. fr

Amendamentul 325
Tom Berendsen



PE653.874v02-00 184/184 AM\1208889RO.docx

RO

în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. îndeamnă Comisia să examineze 
un nou model de guvernanță pentru 
identificarea, modificarea sau eliminarea 
treptată a măsurilor de politică și de 
sprijin financiar pentru ecosistemele 
industriale; subliniază că o astfel de 
structură de guvernanță ar trebui să 
mențină o abordare ascendentă, cu 
implicarea industriei, inspirată de 
activitatea Forumului strategic pentru 
lanțurile valorice strategice; subliniază că 
modelul de guvernanță ar trebui totuși să 
implice, de asemenea, COMPE pentru a 
asigura asimilarea de către statele 
membre, precum și asumarea 
responsabilității politice; salută în acest 
sens inițiativa Comisiei privind Forumul 
industrial; solicită Comisiei să asigure un 
dialog continuu, precum și o abordare 
eficace și pe deplin transparentă în 
materie de guvernanță care să 
supravegheze punerea în aplicare și să 
stimuleze sinergiile între regulamente, 
instrumente și finanțarea privată;

Or. en


