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Amendamentul 326
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Pierre Karleskind, Bernard Guetta, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane 
Bijoux, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază necesitatea de a sprijini o 
redresare durabilă și echitabilă după criza 
de COVID-19, pentru a amplifica creșterea 
economică în UE prin creșterea investițiilor 
în tranziția digitală și cea verde; solicită 
Comisiei să sprijine un fond ambițios de 
redresare care se înscrie în cadrul unui 
CFM mai solid și este integrat în decizia 
privind resursele proprii și să coordoneze 
politica bugetară pentru a întări cadrul 
fiscal european; este de părere că, după 
perioada de vârf a pandemiei, fondul ar 
trebui să devină un fond de reconstrucție 
permanent, care să promoveze tranzițiile 
digitale și industriale verzi;

10. subliniază necesitatea de a sprijini o 
redresare durabilă și echitabilă după criza 
de COVID-19, pentru a amplifica creșterea 
economică și autonomia în UE prin 
creșterea investițiilor în tranziția digitală și 
cea verde; solicită Comisiei să sprijine un 
fond ambițios de redresare care se înscrie 
în cadrul unui CFM mai solid și să 
coordoneze politica bugetară pentru a întări 
cadrul fiscal european; în această privință, 
subliniază poziția Parlamentului 
European cu privire la reforma sistemului 
de resurse proprii ale UE, inclusiv 
introducerea de noi resurse care sunt mai 
bine aliniate la prioritățile majore ale 
politicilor UE și care stimulează 
progresele în ceea ce privește aceste 
priorități, cum ar fi impozitarea 
serviciilor, o taxă pe tranzacțiile 
financiare, venituri generate de instituirea 
unei baze fiscale consolidate comune a 
societăților, venituri din sistemul de 
comercializare a certificatelor de emisii, o 
contribuție pentru materiale plastice și un 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon; este de 
părere că, după perioada de vârf a 
pandemiei, fondul ar trebui să devină un 
fond de reconstrucție permanent, care să 
promoveze tranzițiile digitale și industriale 
verzi;

Or. en

Amendamentul 327
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază necesitatea de a sprijini o 
redresare durabilă și echitabilă după criza 
de COVID-19, pentru a amplifica creșterea 
economică în UE prin creșterea investițiilor 
în tranziția digitală și cea verde; solicită 
Comisiei să sprijine un fond ambițios de 
redresare care se înscrie în cadrul unui 
CFM mai solid și este integrat în decizia 
privind resursele proprii și să coordoneze 
politica bugetară pentru a întări cadrul 
fiscal european; este de părere că, după 
perioada de vârf a pandemiei, fondul ar 
trebui să devină un fond de reconstrucție 
permanent, care să promoveze tranzițiile 
digitale și industriale verzi;

10. subliniază necesitatea de a sprijini o 
redresare durabilă și echitabilă după criza 
de COVID-19, pentru a amplifica creșterea 
economică în UE prin creșterea investițiilor 
în tranziția digitală și cea verde; este de 
părere că, după perioada de vârf a 
pandemiei, elementele Next Generation 
EU ar trebui să devină un fond de 
reconstrucție permanent, care să 
promoveze tranzițiile digitale și industriale 
verzi;

Or. en

Amendamentul 328
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază necesitatea de a sprijini o 
redresare durabilă și echitabilă după criza 
de COVID-19, pentru a amplifica creșterea 
economică în UE prin creșterea investițiilor 
în tranziția digitală și cea verde; solicită 
Comisiei să sprijine un fond ambițios de 
redresare care se înscrie în cadrul unui 
CFM mai solid și este integrat în decizia 
privind resursele proprii și să coordoneze 
politica bugetară pentru a întări cadrul 
fiscal european; este de părere că, după 
perioada de vârf a pandemiei, fondul ar 
trebui să devină un fond de reconstrucție 
permanent, care să promoveze tranzițiile 

10. subliniază necesitatea de a sprijini o 
redresare durabilă și echitabilă, tranziția 
digitală și cea verde, bunăstarea 
cetățenilor și drepturile consumatorilor, 
precum și nevoile întreprinderilor, 
inclusiv ale IMM-urilor, ale 
microîntreprinderilor și ale 
întreprinderilor nou-înființate după criza 
de COVID-19, pentru a amplifica creșterea 
economică în UE prin creșterea investițiilor 
în tranziția digitală și cea verde; solicită 
Comisiei să sprijine un fond ambițios de 
redresare care se înscrie în cadrul unui 
CFM mai solid și este integrat în decizia 
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digitale și industriale verzi; privind resursele proprii și să coordoneze 
politica bugetară pentru a întări cadrul 
fiscal european; este de părere că, după 
perioada de vârf a pandemiei, fondul ar 
trebui să devină un fond de reconstrucție 
permanent, care să promoveze tranzițiile 
digitale și industriale verzi;

Or. en

Amendamentul 329
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază necesitatea de a sprijini o 
redresare durabilă și echitabilă după criza 
de COVID-19, pentru a amplifica creșterea 
economică în UE prin creșterea investițiilor 
în tranziția digitală și cea verde; solicită 
Comisiei să sprijine un fond ambițios de 
redresare care se înscrie în cadrul unui 
CFM mai solid și este integrat în decizia 
privind resursele proprii și să coordoneze 
politica bugetară pentru a întări cadrul 
fiscal european; este de părere că, după 
perioada de vârf a pandemiei, fondul ar 
trebui să devină un fond de reconstrucție 
permanent, care să promoveze tranzițiile 
digitale și industriale verzi;

10. subliniază necesitatea de a sprijini o 
redresare durabilă și echitabilă după criza 
de COVID-19, pentru a amplifica creșterea 
economică în UE prin creșterea investițiilor 
în domeniul digital și în alte domenii care 
asigură tranziția către o industrie 
competitivă a UE; solicită Comisiei să 
sprijine un fond ambițios de redresare; este 
de părere că, după perioada de vârf a 
pandemiei, fondul ar trebui să devină un 
fond de reconstrucție, care să promoveze 
tranzițiile digitale și industriale verzi;

Or. en

Amendamentul 330
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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10. subliniază necesitatea de a sprijini 
o redresare durabilă și echitabilă după 
criza de COVID-19, pentru a amplifica 
creșterea economică în UE prin creșterea 
investițiilor în tranziția digitală și cea 
verde; solicită Comisiei să sprijine un 
fond ambițios de redresare care se înscrie 
în cadrul unui CFM mai solid și este 
integrat în decizia privind resursele 
proprii și să coordoneze politica bugetară 
pentru a întări cadrul fiscal european; 
este de părere că, după perioada de vârf a 
pandemiei, fondul ar trebui să devină un 
fond de reconstrucție permanent, care să 
promoveze tranzițiile digitale și 
industriale verzi;

10. invită Comisia să consolideze 
condițiile verzi în cadrul Next Generation 
EU, în special în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență; îndeamnă, așadar, 
Comisia să confere caracter obligatoriu și 
nu opțional abordării neutralității 
climatice în cadrul planurilor de 
redresare și reziliență ale statelor 
membre, pentru a adăuga un obiectiv de 
integrare a aspectelor legate de 
schimbările climatice și a asigura 
excluderea cheltuielilor cu combustibilii 
fosili;

Or. en

Amendamentul 331
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază necesitatea de a sprijini o 
redresare durabilă și echitabilă după criza 
de COVID-19, pentru a amplifica creșterea 
economică în UE prin creșterea 
investițiilor în tranziția digitală și cea 
verde; solicită Comisiei să sprijine un 
fond ambițios de redresare care se înscrie 
în cadrul unui CFM mai solid și este 
integrat în decizia privind resursele 
proprii și să coordoneze politica bugetară 
pentru a întări cadrul fiscal european; 
este de părere că, după perioada de vârf a 
pandemiei, fondul ar trebui să devină un 
fond de reconstrucție permanent, care să 
promoveze tranzițiile digitale și industriale 
verzi;

10. subliniază necesitatea de a sprijini o 
redresare durabilă și echitabilă, după criza 
de COVID-19, pentru a amplifica creșterea 
economică durabilă în UE, sporind 
investițiile în tranziția digitală și cea verde; 
salută propunerea Comisiei privind un 
instrument ambițios de redresare în cadrul 
unui CFM mai solid și care utilizează 
marja de manevră suplimentară creată de 
creșterea plafonului resurselor proprii; 
este de părere că, după perioada de vârf a 
pandemiei, fondul ar trebui să devină un 
fond de reconstrucție permanent, care să 
promoveze durabilitatea și 
competitivitatea industriilor europene, 
precum și să contribuie la tranzițiile 
digitale și industriale verzi;

Or. en
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Amendamentul 332
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, 
Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază necesitatea de a sprijini o 
redresare durabilă și echitabilă după criza 
de COVID-19, pentru a amplifica creșterea 
economică în UE prin creșterea investițiilor 
în tranziția digitală și cea verde; solicită 
Comisiei să sprijine un fond ambițios de 
redresare care se înscrie în cadrul unui 
CFM mai solid și este integrat în decizia 
privind resursele proprii și să coordoneze 
politica bugetară pentru a întări cadrul 
fiscal european; este de părere că, după 
perioada de vârf a pandemiei, fondul ar 
trebui să devină un fond de reconstrucție 
permanent, care să promoveze tranzițiile 
digitale și industriale verzi;

10. subliniază necesitatea de a sprijini o 
redresare durabilă și echitabilă după criza 
de COVID-19, pentru a amplifica creșterea 
economică în UE prin creșterea investițiilor 
în tranziția digitală și cea verde, inclusiv 
către rețele interconectate de transport, 
energie, digitale și de infrastructură 
hidrografică; solicită Comisiei să sprijine 
un fond ambițios de redresare care se 
înscrie în cadrul unui CFM mai solid și 
este integrat în decizia privind resursele 
proprii și să consolideze cadrul european 
de guvernanță economică al coordonării 
politicilor economice;

Or. en

Amendamentul 333
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază necesitatea de a sprijini o 
redresare durabilă și echitabilă după criza 
de COVID-19, pentru a amplifica creșterea 
economică în UE prin creșterea investițiilor 
în tranziția digitală și cea verde; solicită 
Comisiei să sprijine un fond ambițios de 

10. subliniază necesitatea de a sprijini o 
redresare durabilă și echitabilă după criza 
de COVID-19, pentru a amplifica creșterea 
economică în UE prin creșterea investițiilor 
în tranziția digitală și cea verde; solicită 
Comisiei să sprijine un fond ambițios de 
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redresare care se înscrie în cadrul unui 
CFM mai solid și este integrat în decizia 
privind resursele proprii și să coordoneze 
politica bugetară pentru a întări cadrul 
fiscal european; este de părere că, după 
perioada de vârf a pandemiei, fondul ar 
trebui să devină un fond de reconstrucție 
permanent, care să promoveze tranzițiile 
digitale și industriale verzi;

redresare care se înscrie în cadrul unui 
CFM mai solid și este integrat în decizia 
privind resursele proprii și să coordoneze 
politica bugetară pentru a întări cadrul 
fiscal european; este de părere că, după 
perioada de vârf a pandemiei, fondul ar 
trebui să devină un fond de reconstrucție 
permanent, care să promoveze tranzițiile 
digitale și industriale verzi în paralel cu 
coeziunea socială;

Or. en

Amendamentul 334
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază necesitatea de a sprijini o 
redresare durabilă și echitabilă după criza 
de COVID-19, pentru a amplifica creșterea 
economică în UE prin creșterea investițiilor 
în tranziția digitală și cea verde; solicită 
Comisiei să sprijine un fond ambițios de 
redresare care se înscrie în cadrul unui 
CFM mai solid și este integrat în decizia 
privind resursele proprii și să coordoneze 
politica bugetară pentru a întări cadrul 
fiscal european; este de părere că, după 
perioada de vârf a pandemiei, fondul ar 
trebui să devină un fond de reconstrucție 
permanent, care să promoveze tranzițiile 
digitale și industriale verzi;

10. subliniază necesitatea de a sprijini o 
redresare durabilă și echitabilă după criza 
de COVID-19, pentru a amplifica creșterea 
economică în UE prin creșterea investițiilor 
într-o tranziție digitală și verde juste; 
solicită Comisiei să sprijine un fond 
ambițios de redresare care se înscrie în 
cadrul unui CFM mai solid și este integrat 
în decizia privind resursele proprii și să 
coordoneze politica bugetară pentru a întări 
cadrul fiscal european; este de părere că, 
după perioada de vârf a pandemiei, fondul 
ar trebui să devină un fond de reconstrucție 
permanent, care să garanteze tranzițiile 
digitale și industriale verzi juste;

Or. en

Amendamentul 335
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
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Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază necesitatea de a sprijini o 
redresare durabilă și echitabilă după criza 
de COVID-19, pentru a amplifica creșterea 
economică în UE prin creșterea investițiilor 
în tranziția digitală și cea verde; solicită 
Comisiei să sprijine un fond ambițios de 
redresare care se înscrie în cadrul unui 
CFM mai solid și este integrat în decizia 
privind resursele proprii și să coordoneze 
politica bugetară pentru a întări cadrul 
fiscal european; este de părere că, după 
perioada de vârf a pandemiei, fondul ar 
trebui să devină un fond de reconstrucție 
permanent, care să promoveze tranzițiile 
digitale și industriale verzi;

10. subliniază necesitatea de a sprijini o 
redresare durabilă și echitabilă după criza 
de COVID-19, pentru a amplifica creșterea 
economică în UE prin creșterea investițiilor 
în toate sectoarele economiei, inclusiv în 
sectoarele esențiale și strategice; solicită 
Comisiei să sprijine un fond eficace de 
redresare care este integrat în decizia 
privind resursele proprii; este de părere că, 
după perioada de vârf a pandemiei, fondul 
ar trebui să devină un fond de reconstrucție 
permanent, care să promoveze tranziția 
digitală, să restabilească competitivitatea 
economică a UE pe plan mondial și să 
reconstruiască o piață a muncii puternică 
și stabilă;

Or. en

Amendamentul 336
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. îndeamnă Comisia să planifice o 
reînnoire mai incluzivă a industriei 
europene, pentru a evita orice 
discriminare a sectoarelor de producție 
tradiționale, precum și orice excludere a 
sectoarelor industriale care ar putea să 
dispară în lipsa unei strategii reale; 
subliniază diversitatea rețelei industriale 
europene existente: insistă, în această 
privință, ca Comisia să asigure 
dinamismul acestor industrii care sprijină 
economia statelor membre și a regiunilor 
europene;

Or. en
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Amendamentul 337
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să efectueze o 
evaluare de impact detaliată a costurilor 
și a sarcinilor potențiale pentru 
întreprinderile europene și IMM-uri 
înainte de a prezenta noi propuneri 
legislative sau de a adopta noi măsuri; 
invită Comisia să propună un sprijin 
proporțional sectoarelor afectate, ori de 
câte ori un impact negativ nu poate fi 
evitat;

eliminat

Or. en

Amendamentul 338
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să efectueze o 
evaluare de impact detaliată a costurilor și 
a sarcinilor potențiale pentru întreprinderile 
europene și IMM-uri înainte de a prezenta 
noi propuneri legislative sau de a adopta 
noi măsuri; invită Comisia să propună un 
sprijin proporțional sectoarelor afectate, ori 
de câte ori un impact negativ nu poate fi 
evitat;

11. invită Comisia să își consolideze 
practica de evaluare a impactului și să se 
asigure că, înainte de a prezenta noi 
propuneri legislative sau de a adopta noi 
măsuri, o evaluare de impact detaliată a 
costurilor și a sarcinilor potențiale pentru 
întreprinderile europene și IMM-uri este 
efectuată și analizată de către un Comitet 
de control normativ; după criza 
economică provocată de pandemia de 
COVID-19, este necesară o evaluare 
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revizuită a impactului pentru industrie și 
întreprinderile mici și mijlocii pentru a 
evalua efectele asupra costurilor ale 
obiectivelor existente privind emisiile de 
CO2 și ale înăspririi treptate planificate a 
acestora; consideră că ar trebui să fie 
elaborate măsuri pentru digitalizare și 
decarbonizare în spiritul egalității și astfel 
încât acestea să prezinte oportunități 
pentru industrie, inclusiv pentru IMM-
uri, iar nu sarcini suplimentare pentru 
sectoarele afectate deja; invită Comisia să 
propună un sprijin proporțional sectoarelor 
afectate, ori de câte ori un impact negativ 
nu poate fi evitat și invită Comisia să 
citeze la timp standarde armonizate ale 
UE în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene (JOUE) pentru a reduce timpul 
necesar până la introducerea pe piață a 
produselor;

Or. en

Amendamentul 339
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să efectueze o 
evaluare de impact detaliată a costurilor și 
a sarcinilor potențiale pentru 
întreprinderile europene și IMM-uri 
înainte de a prezenta noi propuneri 
legislative sau de a adopta noi măsuri; 
invită Comisia să propună un sprijin 
proporțional sectoarelor afectate, ori de 
câte ori un impact negativ nu poate fi 
evitat;

11. invită Comisia să efectueze o 
evaluare de impact globală înainte de a 
prezenta noi propuneri legislative sau de a 
adopta noi măsuri, vizând inclusiv 
costurile și beneficiile potențiale pentru 
cetățenii europeni și pentru 
întreprinderile europene și IMM-uri; 
sprijină coerența în materie de 
reglementare și recunoaște eforturile 
depuse de Comisie pentru o reglementare 
inteligentă, menită să reducă sarcinile 
birocratice fără a submina eficacitatea 
legislației și fără a coborî standardele; 
invită Comisia să asigure faptul că 
legislația este adecvată scopului urmărit și 
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să propună un sprijin proporțional 
sectoarelor afectate, în special actorilor 
mai mici, cum ar fi IMM-urile sau 
startupurile, pentru a atenua un impact 
negativ care nu poate fi evitat;

Or. en

Amendamentul 340
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Sylvie Brunet, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Fabienne 
Keller, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să efectueze o 
evaluare de impact detaliată a costurilor și 
a sarcinilor potențiale pentru întreprinderile 
europene și IMM-uri înainte de a prezenta 
noi propuneri legislative sau de a adopta 
noi măsuri; invită Comisia să propună un 
sprijin proporțional sectoarelor afectate, ori 
de câte ori un impact negativ nu poate fi 
evitat;

11. invită Comisia să își consolideze 
practica de evaluare a impactului și să 
efectueze o evaluare de impact detaliată a 
costurilor și a sarcinilor potențiale pentru 
întreprinderile europene și IMM-uri înainte 
de a prezenta noi propuneri legislative sau 
de a adopta noi măsuri, în special atunci 
când o industrie tradițională trebuie să se 
adapteze din cauza deciziilor de 
reglementare; invită Comisia să propună 
un sprijin proporțional sectoarelor afectate 
pentru a păstra o bază industrială 
europeană puternică;

Or. en

Amendamentul 341
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să efectueze o 
evaluare de impact detaliată a costurilor și 

11. invită Comisia să efectueze o 
evaluare de impact detaliată a costurilor și 
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a sarcinilor potențiale pentru întreprinderile 
europene și IMM-uri înainte de a prezenta 
noi propuneri legislative sau de a adopta 
noi măsuri; invită Comisia să propună un 
sprijin proporțional sectoarelor afectate, 
ori de câte ori un impact negativ nu poate 
fi evitat;

a sarcinilor potențiale pentru întreprinderile 
europene și IMM-uri înainte de a prezenta 
noi propuneri legislative sau de a adopta 
noi măsuri;

Or. fr

Amendamentul 342
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 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să efectueze o 
evaluare de impact detaliată a costurilor și 
a sarcinilor potențiale pentru întreprinderile 
europene și IMM-uri înainte de a prezenta 
noi propuneri legislative sau de a adopta 
noi măsuri; invită Comisia să propună un 
sprijin proporțional sectoarelor afectate, ori 
de câte ori un impact negativ nu poate fi 
evitat;

11. invită Comisia să efectueze o 
evaluare de impact detaliată a costurilor și 
a sarcinilor potențiale pentru întreprinderile 
europene și IMM-uri înainte de a prezenta 
noi propuneri legislative sau de a adopta 
noi măsuri; invită Comisia să amâne noile 
inițiative până la sfârșitul fazei de 
redresare și să propună un sprijin 
proporțional sectoarelor afectate, ori de 
câte ori un impact negativ nu poate fi 
evitat;

Or. en

Amendamentul 343
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 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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11. invită Comisia să efectueze o 
evaluare de impact detaliată a costurilor și 
a sarcinilor potențiale pentru întreprinderile 
europene și IMM-uri înainte de a prezenta 
noi propuneri legislative sau de a adopta 
noi măsuri; invită Comisia să propună un 
sprijin proporțional sectoarelor afectate, ori 
de câte ori un impact negativ nu poate fi 
evitat;

11. invită Comisia să efectueze o 
evaluare de impact detaliată a costurilor și 
a sarcinilor potențiale pentru întreprinderile 
europene și IMM-uri, precum și a 
impactului asupra ocupării forței de 
muncă, înainte de a prezenta noi propuneri 
legislative sau de a adopta noi măsuri; 
invită Comisia să propună un sprijin 
proporțional sectoarelor afectate, ori de 
câte ori un impact negativ nu poate fi 
evitat;

Or. en

Amendamentul 344
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să efectueze o 
evaluare de impact detaliată a costurilor și 
a sarcinilor potențiale pentru întreprinderile 
europene și IMM-uri înainte de a prezenta 
noi propuneri legislative sau de a adopta 
noi măsuri; invită Comisia să propună un 
sprijin proporțional sectoarelor afectate, 
ori de câte ori un impact negativ nu poate 
fi evitat;

11. invită Comisia să efectueze o 
evaluare de impact detaliată a costurilor și 
a sarcinilor potențiale pentru întreprinderile 
europene și IMM-uri, precum și a 
costurilor legate de disponibilizări, înainte 
de a prezenta noi propuneri legislative sau 
de a adopta noi măsuri; invită Comisia să 
retragă orice propuneri noi ori de câte ori 
un impact negativ pare a fi de neevitat;

Or. en

Amendamentul 345
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să efectueze o 11. invită Comisia să efectueze o 
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evaluare de impact detaliată a costurilor și 
a sarcinilor potențiale pentru întreprinderile 
europene și IMM-uri înainte de a prezenta 
noi propuneri legislative sau de a adopta 
noi măsuri; invită Comisia să propună un 
sprijin proporțional sectoarelor afectate, ori 
de câte ori un impact negativ nu poate fi 
evitat;

evaluare de impact detaliată a costurilor și 
a sarcinilor potențiale pentru întreprinderile 
și sectoarele europene și IMM-uri înainte 
de a prezenta noi propuneri legislative sau 
de a adopta noi măsuri; invită Comisia să 
propună un sprijin proporțional sectoarelor 
afectate, ori de câte ori un impact negativ 
nu poate fi evitat;

Or. en

Amendamentul 346
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că sectorul 
autovehiculelor a fost puternic afectat de 
criza provocată de pandemia de COVID-
19, care a forțat industriile și lucrătorii să 
se adapteze rapid la modificările ofertei și 
la noile cerințe în materie de sănătate, pe 
lângă procesul de transformare în care se 
aflau deja înainte de pandemie. Tranziția 
către mobilitate inteligentă și curată este 
esențială pe măsură ce evoluăm către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, digitală și mai rezilientă. De 
asemenea, aceasta reprezintă o 
oportunitate de a genera creștere verde și 
locuri de muncă curate, ceea ce este 
deosebit de important în situații de criză, 
pe baza avantajului competitiv global al 
industriei europene în ceea ce privește 
tehnologiile pentru vehicule; invită 
Comisia să stabilească prioritățile în 
legătură cu cercetarea și inovarea, 
digitalizarea și sprijinul pentru startupuri, 
microîntreprinderi, întreprinderile mici și 
mijlocii, inclusiv sectorul autovehiculelor.

Or. en
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Amendamentul 347
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. invită statele membre să asigure 
cadre eficace de restructurare preventivă 
și un cadru pentru a doua șansă, astfel 
încât să permită debitorilor onești care se 
confruntă cu dificultăți financiare să își 
restabilească viabilitatea și să evite 
insolvența, fără să îi descurajeze să 
încerce idei noi;

Or. en

Amendamentul 348
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. consideră că ar trebui să fie 
elaborate măsuri pentru digitalizare și 
decarbonizare în spiritul egalității și astfel 
încât acestea să prezinte oportunități 
pentru industrie, inclusiv pentru IMM-
uri, iar nu sarcini suplimentare pentru 
sectoarele afectate deja.

Or. en

Amendamentul 349
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază caracterul strategic și în 
același timp fragil al industriei spațiale 
europene, alcătuită în proporție de 90 % 
din IMM-uri, și necesitatea acordării 
unui sprijin rapid pentru evitarea unei 
reconstrucții laborioase;

Or. fr

Amendamentul 350
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 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază natura strategică și 
fragilă a industriei spațiale europene, 
formată în proporție de 90 % din IMM-
uri, și necesitatea unui sprijin rapid 
pentru a evita o reconstrucție greoaie;

Or. en

Amendamentul 351
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, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. reamintește că rolul statelor 
membre va fi esențial pentru o redresare 
de succes, profitând de resursele limitate 
ale UE;
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Or. en

Amendamentul 352
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. subliniază că sectorul turismului a 
fost extrem de afectat de criza provocată 
de pandemia de COVID-19, fiind practic 
paralizat timp de trei luni. Invită Comisia 
să stabilească prioritățile în legătură cu 
sprijinirea și promovarea redresării 
sectorului, deoarece acesta este unul 
dintre sectoarele-cheie pentru Uniunea 
Europeană, reprezentând 9,5 din PIB-ul 
european. Este esențială trecerea la o 
politică europeană în domeniul 
turismului care să contribuie semnificativ 
la creșterea competitivității Uniunii în 
acest sector, promovând cooperarea între 
statele membre și între regiuni și creând 
posibilități pentru noi investiții și inovații 
care să acorde sprijin financiar IMM-
urilor și procesului de digitalizare a 
acestora în vederea realizării unui 
ecosistem turistic european durabil, 
inovator și rezilient, care să protejeze 
drepturile lucrătorilor și ale 
consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 353
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, 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
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Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. subliniază că numeroase IMM-uri 
nu vor dispune de lichiditățile necesare 
pentru a investi într-o transformare 
digitală durabilă; încurajează Comisia să 
ia în considerare crearea unui program 
pe bază de vouchere pentru IMM-uri 
pentru a sprijini eforturile depuse de 
IMM-uri pentru: a moderniza, printre 
altele, echipamentele învechite, a spori 
transferul de cunoștințe și identificarea 
utilizărilor corecte ale tehnologiilor, cum 
ar fi IA industrială, a perfecționa forța de 
muncă cu competențe imediat necesare 
pentru a permite controlul de la distanță 
asupra activelor, monitorizarea 
producției, colaborarea angajaților etc.;

Or. en

Amendamentul 354
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Etapa a doua - reconstrucția și 
transformarea

Etapa a doua - reconstrucția și 
transformarea cât mai curând posibil

Or. en

Amendamentul 355
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, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
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Subtitlul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Etapa a doua - reconstrucția și 
transformarea

Transformarea și inovarea

Or. en

Amendamentul 356
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că, odată ce etapa de 
urgență se încheie, Uniunea ar trebui să 
demareze o a doua fază a strategiei sale 
industriale: asigurarea competitivității, 
rezilienței și durabilității pe termen lung a 
sectoarelor sale industriale;

12. consideră că, bazându-se pe 
efectele de atenuare ale etapei de urgență, 
Uniunea ar trebui să extindă a doua fază în 
cadrul strategiei sale industriale: 
orientarea transformării industriilor 
europene către zero emisii nete de GES și 
digitalizarea într-o manieră responsabilă 
din punct de vedere social, sporind astfel 
competitivitatea, reziliența și soliditatea 
ecologică și climatică pe termen lung a 
sectoarelor sale industriale, consolidând 
totodată dialogul social;

Or. en

Amendamentul 357
Cornelia Ernst, Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că, odată ce etapa de 
urgență se încheie, Uniunea ar trebui să 
demareze o a doua fază a strategiei sale 
industriale: asigurarea competitivității, 

12. consideră că, odată ce etapa de 
urgență se încheie, Uniunea ar trebui să 
demareze o a doua fază a strategiei sale 
industriale: asigurarea competitivității, 
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rezilienței și durabilității pe termen lung a 
sectoarelor sale industriale;

rezilienței și durabilității pe termen lung a 
sectoarelor sale industriale. Investițiile în 
competențe și calificări și un parteneriat 
social puternic sunt factori care 
stimulează productivitatea, inovarea și 
locurile de muncă de înaltă calitate;

Or. en

Amendamentul 358
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că, odată ce etapa de 
urgență se încheie, Uniunea ar trebui să 
demareze o a doua fază a strategiei sale 
industriale: asigurarea competitivității, 
rezilienței și durabilității pe termen lung a 
sectoarelor sale industriale;

12. consideră că, odată ce etapa de 
urgență se încheie, Uniunea ar trebui să 
demareze o a doua fază a strategiei sale 
industriale: asigurarea competitivității, 
rezilienței și durabilității pe termen lung a 
sectoarelor sale industriale; reamintește că 
rolul statelor membre va fi esențial pentru 
o redresare de succes, valorificând 
resursele limitate ale UE.

Or. en

Amendamentul 359
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că, odată ce etapa de 
urgență se încheie, Uniunea ar trebui să 
demareze o a doua fază a strategiei sale 
industriale: asigurarea competitivității, 
rezilienței și durabilității pe termen lung a 
sectoarelor sale industriale;

12. consideră că, odată ce etapa de 
urgență se încheie, Uniunea ar trebui să 
demareze, asigurând continuitatea, a doua 
fază a strategiei sale industriale: asigurarea 
tranziției către o bază industrială extrem 
de eficientă din punct de vedere energetic 
și al utilizării resurselor, bazată pe 
energie din surse regenerabile, cu zero 
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emisii nete de GES, fără substanțe toxice 
și digitalizată în mod durabil până în 
2040;

Or. en

Amendamentul 360
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că, odată ce etapa de 
urgență se încheie, Uniunea ar trebui să 
demareze o a doua fază a strategiei sale 
industriale: asigurarea competitivității, 
rezilienței și durabilității pe termen lung a 
sectoarelor sale industriale;

12. consideră că, odată ce etapa de 
urgență se încheie, Uniunea ar trebui să 
demareze o a doua fază a strategiei sale 
industriale: asigurarea competitivității, 
rezilienței și durabilității pe termen mediu 
și lung a sectoarelor sale industriale; în 
acest scop, politica industrială ar trebui să 
devină o sarcină orizontală pentru 
Comisie;

Or. en

Amendamentul 361
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Bart Groothuis, 
Morten Petersen

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că, odată ce etapa de 
urgență se încheie, Uniunea ar trebui să 
demareze o a doua fază a strategiei sale 
industriale: asigurarea competitivității, 
rezilienței și durabilității pe termen lung a 
sectoarelor sale industriale;

12. consideră că, în paralel cu criza 
actuală, Uniunea ar trebui să demareze o a 
doua fază a strategiei sale industriale, 
valorificând potențialul bioeconomiei 
circulare în care sunt utilizate resurse 
durabile și regenerabile cu scopul de a 
promova pe termen lung sectoare 
industriale competitive și reziliente;
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Or. en

Amendamentul 362
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că, odată ce etapa de 
urgență se încheie, Uniunea ar trebui să 
demareze o a doua fază a strategiei sale 
industriale: asigurarea competitivității, 
rezilienței și durabilității pe termen lung a 
sectoarelor sale industriale;

12. consideră că, odată ce etapa de 
urgență se încheie, Uniunea ar trebui să 
demareze o a doua fază a strategiei sale 
industriale: asigurarea unui model de 
producție echitabil și durabil, care să 
poată garanta dezvoltarea, reziliența și 
durabilitatea pe termen lung a sectoarelor 
sale industriale, precum și protejarea 
locurilor de muncă;

Or. en

Amendamentul 363
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, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că, odată ce etapa de 
urgență se încheie, Uniunea ar trebui să 
demareze o a doua fază a strategiei sale 
industriale: asigurarea competitivității, 
rezilienței și durabilității pe termen lung a 
sectoarelor sale industriale;

12. consideră că, odată ce etapa de 
urgență se încheie, Uniunea ar trebui să 
demareze o a doua fază a strategiei sale 
industriale: asigurarea competitivității, 
durabilității și digitalizării sectoarelor sale 
industriale, conducând la reziliență pe 
termen lung;

Or. en
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Amendamentul 364
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că, odată ce etapa de 
urgență se încheie, Uniunea ar trebui să 
demareze o a doua fază a strategiei sale 
industriale: asigurarea competitivității, 
rezilienței și durabilității pe termen lung a 
sectoarelor sale industriale;

12. consideră că, odată ce etapa de 
urgență se încheie, Uniunea ar trebui să 
demareze o a doua fază a strategiei sale 
industriale: asigurarea competitivității, 
rezilienței și durabilității pe termen lung a 
tuturor sectoarelor economiei sale;

Or. en

Amendamentul 365
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că, odată ce etapa de 
urgență se încheie, Uniunea ar trebui să 
demareze o a doua fază a strategiei sale 
industriale: asigurarea competitivității, 
rezilienței și durabilității pe termen lung a 
sectoarelor sale industriale;

12. consideră că, în paralel cu 
încheierea etapei de urgență, Uniunea ar 
trebui să demareze o a doua fază a 
strategiei sale industriale: asigurarea 
competitivității, rezilienței și durabilității 
pe termen lung a sectoarelor sale 
industriale;

Or. en

Amendamentul 366
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că, odată ce etapa de 
urgență se încheie, Uniunea ar trebui să 
demareze o a doua fază a strategiei sale 
industriale: asigurarea competitivității, 
rezilienței și durabilității pe termen lung a 
sectoarelor sale industriale;

12. consideră că, în paralel cu etapa de 
urgență, Uniunea ar trebui să pregătească 
și să anticipeze a doua fază a strategiei sale 
industriale: către o Europă mai ecologică, 
inovatoare, favorabilă incluziunii și 
suverană pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 367
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. recunoaște că diverse sectoare 
industriale au o nevoie semnificativă de 
investiții în anii 2020, deoarece multe 
dintre instalațiile lor au atins o durată de 
viață cuprinsă între 50 și 70 de ani; 
recunoaște că este probabil ca impactul 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 să sporească aceste nevoi de 
reinvestiții, având în vedere că unele 
dintre vechile instalații au fost închise din 
cauza scăderii producției; subliniază că 
aceste reinvestiții trebuie să fie 
compatibile cu obiectivul de zero emisii 
nete de GES, în special deoarece astfel de 
investiții la scară largă se efectuează 
numai o dată la 30-40 de ani și, în caz 
contrar, riscă să devină active depreciate 
și să ne oblige la utilizarea în continuare 
a unor tehnologii și infrastructuri bazate 
pe combustibili fosili și dăunătoare 
mediului, deturnând totodată resurse 
prețioase de la fluxuri necesare de 
investiții, cum ar fi investițiile în 
economiile de energie și de resurse, în 
măsuri pentru economia circulară și în 
producția de energie din surse 
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regenerabile pentru susținerea 
electrificării proceselor industriale.

Or. en

Amendamentul 368
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, 
Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră că Uniunea are nevoie 
de o strategie industrială verde aliniată la 
Acordul de la Paris, care să plaseze 
obiectivele Pactului verde (combaterea 
schimbărilor climatice și protejarea 
sănătății mediului înconjurător și a 
biodiversității) în centrul politicii 
economice europene; prin urmare, 
strategia trebuie să accelereze 
transformarea industriei noastre într-o 
industrie neutră din punctul de vedere al 
emisiilor de carbon și să elimine decalajul 
în materie de investiții în domeniul climei 
din Europa, care sunt necesare pentru 
tranziția către neutralitatea climatică.

Or. en

Amendamentul 369
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
Punctul 12 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră că rețelele și proiectele 
de transport, energie, digitale și de 
infrastructură hidrografică inteligente, 
durabile și complet interconectate sunt o 
condiție necesară pentru finalizarea și 
buna funcționare a pieței unice europene; 
în plus, investițiile în infrastructuri-cheie 
stimulează competitivitatea Europei și 
ocuparea forței de muncă, generând 
beneficii pe termen lung prin 
îmbunătățirea conectivității și catalizând 
creșterea economică inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii;

Or. en

Amendamentul 370
Salvatore De Meo

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. 12a. consideră că rețelele și 
proiectele de transport, energie, digitale și 
de infrastructură hidrografică inteligente, 
durabile și complet interconectate sunt o 
condiție necesară pentru finalizarea și 
buna funcționare a pieței unice europene; 
în plus, investițiile în infrastructuri-cheie 
stimulează competitivitatea Europei și 
ocuparea forței de muncă, generând 
beneficii pe termen lung prin 
îmbunătățirea conectivității și catalizând 
creșterea economică inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii;

Or. en

Amendamentul 371
Carlo Calenda
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Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. reiterează importanța măsurilor de 
sprijin ad hoc destinate IMM-urilor, prin 
sprijin financiar solid în următorul CFM; 
consideră că IMM-urile ar trebui să fie 
sprijinite în continuare prin instrumente 
accesibile caracterizate de proceduri 
rapide, flexibile și favorabile IMM-urilor, 
evitând sarcinile și obstacolele 
administrative și asigurând accesul la 
finanțare și la lichiditățile necesare;

Or. en

Amendamentul 372
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază importanța elaborării 
unei politici industriale care să răspundă 
provocărilor demografice ale multor 
regiuni ale UE, prin promovarea 
sectoarelor care stimulează ocuparea 
forței de muncă la nivel local și regional 
și care atrag o nouă generație de 
lucrători;

Or. en

Amendamentul 373
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares, Mohammed Chahim, Lina Gálvez Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră că este esențial pentru 
competitivitatea industrială europeană ca 
Uniunea Europeană să adopte obiective 
noi și mai ambițioase pentru 2030 cu 
privire la reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, extinderea utilizării energiei 
din surse regenerabile și eficiența 
energetică;

Or. en

Amendamentul 374
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. subliniază că, prin transformarea 
sectoarelor sale industriale, UE poate să 
creeze un nou impuls pentru a inova și a 
menține producția industrială în Europa 
în timpul tranziției către economia cu zero 
emisii nete de GES; reamintește că și alte 
economii se îndreaptă către o reducere 
similară a emisiilor și, așadar, crește 
cererea de produse, procese și tehnologii 
cu zero emisii nete de GES; subliniază că, 
dată fiind dimensiunea pieței sale interne, 
UE trebuie să rămână o piață-lider și un 
lider global în materie de produse, 
producție, servicii și întreprinderi 
ecologice și inovatoare; afirmă că 
Strategia industrială pentru Europa 
trebuie să permită Uniunii Europene să 
beneficieze de avantajul competitiv al 
primului venit în ceea ce privește emisiile 
nete de GES egale cu zero.

Or. en
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Amendamentul 375
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus 
Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. subliniază că este necesară 
creșterea oportunităților pe piață și a 
investițiilor în lanțuri valorice europene 
care duc la utilizarea masivă a 
tehnologiilor verzi, în durabilitatea și 
potențialul de reparare al produselor, 
precum și în crearea unor piețe pentru 
produsele circulare și neutre din punct de 
vedere climatic în conformitate cu planul 
de acțiune pentru economia circulară; 
reamintește în această privință potențialul 
sectorului digital de a realiza o economie 
europeană neutră din punct de vedere 
climatic, precum și necesitatea de a 
reduce amprenta de carbon a acesteia;

Or. en

Amendamentul 376
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să promoveze dialogul social la 
elaborarea noii Strategii industriale 
pentru Europa, garantând participarea și 
accesul la informații pentru societatea 
civilă.

Or. en
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Amendamentul 377
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice;

13. consideră că economia circulară 
combinată cu agenda privind reducerea 
poluării la zero trebuie să se afle în 
centrul economiei Uniunii, acordând 
prioritate prevenirii generării de deșeuri și 
reducerii consumului său de energie și de 
resurse la nivelul întregilor sectoare 
industriale, al produselor, proceselor de 
producție, modelelor de afaceri și 
lanțurilor lor valorice, stimulând astfel 
dematerializarea și detoxificarea 
economiei Uniunii și reducând 
dependența Europei de materiile prime 
principale, stimulând în același timp 
inovarea, crearea unor noi piețe, precum 
și potențialul enorm pentru locuri de 
muncă noi, sigure și durabile la nivel 
local și în special pentru IMM-uri; 
subliniază sinergiile puternice dintre 
politicile climatice și economia circulară, 
în special în industriile mari 
consumatoare de energie și mari 
consumatoare de resurse.

Or. en

Amendamentul 378
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază potențialul pe care 13. subliniază potențialul pe care 
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economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice;

economia circulară îl are pentru 
modernizarea și decarbonizarea economiei 
Uniunii, reducerea consumului său de 
energie și de resurse și transformarea unor 
întregi sectoare industriale și a lanțurilor 
lor valorice prin procese durabile de 
proiectare a produselor și de producție, 
prin reutilizarea, reciclarea și repararea 
bunurilor și a resurselor; salută în 
această privință noul Plan de acțiune al 
UE pentru economia circulară; invită 
Comisia să sporească stimulentele pentru 
creșterea utilizării eficiente a resurselor și 
a reciclării în cadrul proceselor 
industriale, în sectorul construcțiilor și în 
consumul de produse finite, precum și a 
utilizării căldurii și frigului reziduale 
industriale;

Or. en

Amendamentul 379
Maria Spyraki, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice;

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse, transformarea unor întregi sectoare 
industriale și a lanțurilor lor valorice și 
îmbunătățirea autonomiei strategice 
pentru materiile prime necesare în 
tranziția verde și în cea digitală; 
consideră, în această privință, că 
utilizarea deșeurilor nereciclabile și a 
deșeurilor de biomasă în procesele 
industriale poate să joace un rol-cheie în 
sprijinirea decarbonizării anumitor 
industrii; invită Comisia să adopte măsuri 
rapide pentru a asigura faptul că 
industriile pot avea un acces mai larg la 
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aceste tipuri de deșeuri.

Or. en

Amendamentul 380
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice;

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice. Subliniază că, pentru a reduce 
consumul inutil, este necesară o economie 
complet circulară cu scopul de a realiza 
neutralitatea climatică până în 2050, de a 
consolida competitivitatea noastră 
economică și de a conserva mediul nostru 
natural; un model de economie circulară 
europeană nu poate fi util decât dacă 
avem o piață comună pentru reutilizarea 
materiilor prime principale și secundare.

Or. en

Amendamentul 381
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, 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, Seán Kelly, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice;

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, inclusiv 
crearea unor piețe pentru soluții cu emisii 
reduse de dioxid de carbon și regenerabile 
care pot înlocui produsele și materialele 
bazate pe combustibili fosili, reducerea 
consumului său de energie și de resurse și 
transformarea unor întregi sectoare 
industriale și a lanțurilor lor valorice; 
reiterează că sectoarele au căi de 
decarbonizare și puncte de pornire 
diferite; invită, prin urmare, Comisia să 
recunoască particularitățile sectorului și 
să le includă în abordarea ecosistemică;

Or. en

Amendamentul 382
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart 
Groothuis, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice;

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse, acordarea de stimulente pentru 
inovare și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice, cu un potențial enorm de creare 
de locuri de muncă la nivel local; 
încurajează dezvoltarea unor noi 
tehnologii și soluții cu proiectare 
ecologică pentru a împiedica impactul 
asupra mediului; subliniază că este 
necesar să fie pus în aplicare noul Plan 
de acțiune al UE pentru economia 
circulară și să fie încurajată producția 
durabilă;
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Or. en

Amendamentul 383
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice;

13. consideră că principiile 
circularității trebuie să se afle în centrul 
modernizării economiei Uniunii, 
acordându-se prioritate reducerii nevoilor 
sale în materie de energie și de resurse și 
transformării întregilor sectoare 
industriale, a proceselor sale de producție, 
a modelelor de afaceri, a lanțurilor 
valorice și, în cele din urmă, a produselor 
și a serviciilor sale; invită Comisia să 
stabilească obiective sectoriale pentru 
utilizarea eficientă a resurselor și să pună 
în aplicare măsuri de monitorizare și de 
control bazate pe indicatori măsurabili și 
credibili;

Or. en

Amendamentul 384
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice;

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice; subliniază că Inițiativa „Valul de 
renovări ale clădirilor” va reprezenta o 
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altă oportunitate relevantă pentru 
numeroase sectoare și pentru societatea 
europeană pe parcursul tranziției sale 
ecologice, datorită efectului multiplicator 
și de levier foarte ridicat pe care industria 
construcțiilor îl are asupra altor sectoare 
economice;

Or. en

Amendamentul 385
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice;

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice; remarcă faptul că această 
transformare ar trebui să fie realizată 
chiar de către piață și fără a forța sau a 
pune în pericol industria sau piața 
internă; subliniază că este necesar să se ia 
în considerare închiderile de întreprinderi 
și disponibilizările datorate tranziției 
industriale;

Or. en

Amendamentul 386
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
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modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice;

modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice; subliniază rolul economiei 
circulare în asigurarea aprovizionării cu 
materii prime și a autonomiei strategice a 
Uniunii; subliniază faptul că industria 
siderurgică este expusă în mod deosebit 
concurenței neloiale;

Or. fr

Amendamentul 387
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice;

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice, precum și îmbunătățirea 
autonomiei strategice pentru materiile 
prime esențiale necesare în tranziția verde 
și în cea digitală;

Or. en

Amendamentul 388
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
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reducerea consumului său de energie și de 
resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice;

reducerea consumului său de energie și de 
resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice; strategia UE privind integrarea 
inteligentă a sectoarelor este o inițiativă-
cheie pentru redresarea economică 
durabilă.

Or. en

Amendamentul 389
Marek Paweł Balt
în numele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice;

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de resurse 
energetice și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice, precum și îmbunătățirea 
autonomiei strategice pentru materiile 
prime esențiale necesare în tranziția verde 
și în cea digitală;

Or. en

Amendamentul 390
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și 
de resurse și transformarea unor întregi 

13. consideră că economia circulară 
trebuie să se afle în centrul unei economii 
modernizate a Uniunii, iar Uniunea 
trebuie să acorde prioritate reducerii 
utilizării energiei și a resurselor și 
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sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice;

transformării unor întregi sectoare 
industriale, a produselor lor, a proceselor 
lor de producție, a modelelor lor de 
afaceri și a lanțurilor lor valorice;

Or. en

Amendamentul 391
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice;

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice pentru a asigura un sprijin 
adecvat în această etapă de transformare 
pentru toate sectoarele economice;

Or. it

Amendamentul 392
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice;

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice, inclusiv gestionarea responsabilă 
și durabilă a lanțurilor de aprovizionare 
în interiorul și în afara UE;
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Or. en

Amendamentul 393
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
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice;

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice, îmbunătățirea autonomiei și a 
siguranței alimentării în tranziția digitală 
și în cea verde;

Or. en

Amendamentul 394
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice;

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice, inclusiv reciclarea și reutilizarea 
pentru a reduce dependența de resursele 
de materii prime;

Or. en
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Amendamentul 395
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse și transformarea unor întregi 
sectoare industriale și a lanțurilor lor 
valorice;

13. subliniază potențialul pe care 
economia circulară îl are pentru 
modernizarea economiei Uniunii, 
reducerea consumului său de energie și de 
resurse, îmbunătățirea autonomiei sale 
strategice în ceea ce privește materiile 
prime esențiale și transformarea unor 
întregi sectoare industriale și a lanțurilor 
lor valorice;

Or. en

Amendamentul 396
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 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază că electrificarea și 
gazificarea proceselor industriale, menite 
să reducă emisiile de GES, creează o 
sarcină financiară mare pentru industrii, 
deoarece necesită nu numai achiziția 
unor utilaje noi, ci și investiții importante 
în infrastructură (cum ar fi rețele 
electrice, capacitatea rețelelor, stații de 
comprimare), având, așadar, un impact 
considerabil asupra competitivității lor; 
invită, prin urmare, Comisia să elaboreze 
un plan care să detalieze măsurile care 
trebuie adoptate la nivelul Uniunii pentru 
a asigura faptul că sunt mobilizate 
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resursele financiare adecvate pentru a 
permite investițiile necesare pentru 
industriile mari consumatoare de energie 
cu scopul de a realiza o economie a UE 
neutră din punct de vedere climatic, 
inclusiv o propunere de creștere 
proporțională a mecanismelor de 
compensare pentru statele membre care 
au puncte de pornire diferite și un PIB pe 
cap de locuitor sub media UE;

Or. en

Amendamentul 397
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază rolul-cheie pe care 
industria europeană îl poate juca în ceea 
ce privește implicarea activă în favoarea 
obiectivelor de mediu și sociale 
ambițioase, inclusiv a drepturilor omului; 
consideră că, pentru ca acest lucru să se 
materializeze, UE trebuie să creeze un 
cadru de diligență cuprinzător și 
obligatoriu pentru industrie pentru a 
identifica, a preveni, a atenua și a 
răspunde pentru riscurile de mediu și 
sociale, impactul asupra mediului și 
impactul social, abuzuri și prejudicii, în 
cadrul activităților sale la nivel intern și 
mondial și la nivelul lanțurilor de 
aprovizionare, cu scopul de a asigura 
claritate privind standardele minime și de 
a crea condiții de concurență echitabile.

Or. en

Amendamentul 398
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
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Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază că Inițiativa „Valul de 
renovări ale clădirilor” oferă o mare 
oportunitate pentru sectorul construcțiilor 
și sectorul energetic ale UE, precum și 
pentru soluții inovatoare, dacă se respectă 
pe deplin principiile eficienței energetice 
și utilizării eficiente a resurselor; invită 
Comisia să elaboreze standarde pentru 
materiale, proiectare ecologică în sectorul 
construcțiilor și controale; subliniază 
necesitatea unor parcuri imobiliare 
neutre din punct de vedere climatic și a 
armonizării evaluării clădirilor din 
punctul de vedere al performanțelor de 
dezvoltare durabilă în Europa, precum și 
necesitatea de a permite o integrare mai 
ușoară a criteriilor structurale și de 
durabilitate în procesul de proiectare;

Or. en

Amendamentul 399
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. consideră că comportamentul 
consumatorilor joacă un rol important în 
tranziția industrială; încurajează, așadar, 
creșterea transparenței în ceea ce privește 
amprenta de carbon a produselor finite pe 
durata întregului lor ciclu de viață, 
reciclarea conținutului și procese de 
producție juste din punct de vedere social 
pentru consumatori; invită Comisia să 
evalueze mijloacele de orientare a 



PE653.877v02-00 44/181 AM\1208890RO.docx

RO

comportamentului consumatorului către 
produse și tehnologii curate și echitabile;

Or. en

Amendamentul 400
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. UE ar trebui să stimuleze noi surse 
de creștere economică inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii și să 
investească în acestea; întrucât, în 
această privință, ar trebui să deblocheze 
potențialul care rămâne în mare parte 
neexploatat în ceea ce privește crearea de 
creștere economică și locuri de muncă în 
industriile creative și culturale, datorită 
impactului lor semnificativ în domenii 
precum noile modele de afaceri, 
creativitatea și inovarea, digitalizarea și 
consolidarea competențelor.

Or. en

Amendamentul 401
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia să stabilească 
obiective sectoriale ale UE pentru 
utilizarea eficientă a resurselor și să le 
completeze cu o abordare mai 
cuprinzătoare prin stabilirea unui obiectiv 
global de reducere a utilizării resurselor, 
inclusiv a unor indicatori concreți care să 
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fie incluși în semestrul european.

Or. en

Amendamentul 402
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar 
del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria 
da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază că Strategia industrială 
pentru Europa ar trebui să fie elaborată 
în conformitate cu Pactul verde, cu 
strategia dedicată IMM-urilor, cu 
strategia europeană privind datele și cu 
Planul de acțiune al UE pentru economia 
circulară;

Or. en

Amendamentul 403
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus 
Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. subliniază potențialul mobilității 
verzi de a crea noi locuri de muncă, de a 
stimula industria europeană și de a 
reduce emisiile din sectorul 
transporturilor; solicită mai multe 
investiții în trenuri de mare viteză și 
renovarea rețelelor feroviare interurbane 
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și mai multe investiții în transportul 
public prin pile de combustie și hidrogen; 
subliniază că este necesară promovarea 
mobilității verzi prin investiții în 
îmbunătățirea infrastructurii, cum ar fi 
stațiile de încărcare mai răspândite; 
consideră că o densitate mai mare a 
stațiilor de încărcare va permite 
extinderea semnificativă și mai rapidă a 
pieței vehiculelor electrice, ceea ce va 
avea un impact pozitiv asupra amprentei 
noastre de carbon; invită, prin urmare, 
Comisia să prezinte o strategie la scară 
largă pentru introducerea unei 
infrastructuri de încărcare rapidă a 
vehiculelor electrificate pentru a asigura 
utilizarea acestora de către consumatori, 
oferindu-le certitudine privind potențialul 
tehnologiei și acces la o rețea strânsă de 
infrastructură de încărcare compatibilă, 
precum și să sprijine producția de 
automobile din Europa;

Or. en

Amendamentul 404
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio, 
Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. subliniază potențialul sectoarelor 
culturale și creative de a impulsiona 
inovarea, acționând drept catalizatori ai 
schimbării în alte sectoare și stimulând 
invențiile și progresul; observă că 
sectoarele economice inovatoare depind 
tot mai mult de creativitate pentru a-și 
menține avantajul competitiv; observă, în 
plus, că, odată cu apariția unor modele de 
afaceri tot mai complexe, creative și 
interconectate, sectoarele culturale și 
creative devin din ce în ce mai mult o 
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componentă decisivă aproape a fiecărui 
produs și serviciu; consideră, prin 
urmare, că Europa ar trebui să se bazeze 
pe bunurile sale creative și culturale și 
invită Comisia și statele membre să 
acorde atenție suficientă sectoarelor 
culturale și creative în ceea ce privește 
elaborarea unui cadru de politică 
industrială cuprinzător, coerent și pe 
termen lung, care să includă accesul la 
finanțare și programe de finanțare;

Or. en

Amendamentul 405
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 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. reamintește Planul general al UE 
din 2019 pentru o transformare 
competitivă a industriilor mari 
consumatoare de energie, care se bazează 
pe gestionarea tranziției și menținerea, în 
același timp, a industriilor europene 
competitive, și invită Comisia să pună în 
aplicare recomandarea sa de a contribui 
la eliminarea importurilor din țările terțe 
care nu îndeplinesc suficient standardele 
de mediu și de a stimula niveluri mai 
ridicate de ambiție în materie de climă din 
partea partenerilor comerciali globali ai 
UE;

Or. en

Amendamentul 406
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
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Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, 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, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. UE ar trebui să stimuleze noi surse 
de creștere economică inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii și să 
investească în acestea; întrucât, în 
această privință, ar trebui să deblocheze 
potențialul care rămâne în mare parte 
neexploatat în ceea ce privește crearea de 
creștere economică și locuri de muncă în 
industriile creative și culturale, datorită 
impactului lor semnificativ în domenii 
precum noi modele de afaceri, 
creativitatea și inovarea, digitalizarea și 
consolidarea competențelor;

Or. en

Amendamentul 407
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Sara Skyttedal, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră, în plus, că Legea 

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră, în plus, că Legea 
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climei reprezintă un prim pas în direcția 
consacrării obiectivelor climatice în 
legislația Uniunii; crede că un cadru-țintă 
mai cuprinzător și mai sistematic este, de 
asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 
deschizând calea către o strategie clară și 
stabilă pentru industriile europene;

climei reprezintă un prim pas în direcția 
consacrării neutralității climatice în 
legislația Uniunii; crede că un cadru de 
politică mai cuprinzător și mai sistematic 
este necesar pentru a asigura coerența 
tuturor politicilor Uniunii și o abordare 
omogenă în materie de guvernanță în toate 
domeniile de politică, deschizând calea 
către o strategie clară și stabilă pentru 
industriile europene, asigurând securitatea 
juridică și predictibilitatea necesare 
pentru a păstra un mediu favorabil pentru 
investiții adaptate exigențelor viitorului; 
consideră că, pentru o tranziție energetică 
de succes, Europa va avea nevoie de o 
cantitate semnificativă de energie din 
surse regenerabile cu emisii reduse de 
dioxid de carbon și accesibilă ca preț, 
inclusiv din țările terțe, pentru a spori 
eficiența energetică în toate sectoarele și 
infrastructura de sprijin și solicită 
inițiative strategice în interiorul UE, 
precum și o politică energetică drept 
punct central al politicii externe și de 
vecinătate a UE, inclusiv sprijin financiar 
pentru alianțele privind hidrogenul și 
energia verde cu statele africane/arabe; 
aceste alianțe ar trebui să facă parte, de 
asemenea, din acordurile comerciale; 
subliniază importanța unor alianțe 
puternice pentru a aborda deficitul de 
resurse și materii prime;

Or. en

Amendamentul 408
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne Keller, 
Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 

14. consideră că, dacă sunt îndeplinite 
condițiile de reglementare, tehnologice și 
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pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră, în plus, că Legea 
climei reprezintă un prim pas în direcția 
consacrării obiectivelor climatice în 
legislația Uniunii; crede că un cadru-țintă 
mai cuprinzător și mai sistematic este, de 
asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 
deschizând calea către o strategie clară și 
stabilă pentru industriile europene;

economice, există un potențial semnificativ 
pe piețele interne și mondiale pentru 
tehnologii cu emisii scăzute și pentru 
produse, procese și servicii durabile de-a 
lungul întregului lanț valoric, de la materii 
prime la industriile mari consumatoare de 
energie, industria producătoare și sectorul 
serviciilor industriale; consideră, în plus, că 
Legea climei reprezintă un prim pas în 
direcția consacrării obiectivelor climatice 
pentru 2030 și 2050 în legislația Uniunii; 
crede că un cadru-țintă mai cuprinzător și 
mai sistematic este, de asemenea, necesar 
pentru a asigura coerența tuturor politicilor 
Uniunii și o abordare omogenă în materie 
de guvernanță în toate domeniile de 
politică, deschizând calea către o strategie 
clară și stabilă pentru industriile europene, 
asigurând securitatea juridică necesară 
pentru investitori, în special pentru IMM-
uri; consideră că transformarea 
industrială ecologică necesită investiții 
publice și private în favoarea dezvoltării 
mobilității durabile, a decarbonizării 
industriei și, în special, a energiei, precum 
și a renovării clădirilor;

Or. en

Amendamentul 409
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră, în plus, că Legea 

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; subliniază necesitatea de a 
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climei reprezintă un prim pas în direcția 
consacrării obiectivelor climatice în 
legislația Uniunii; crede că un cadru-țintă 
mai cuprinzător și mai sistematic este, de 
asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 
deschizând calea către o strategie clară și 
stabilă pentru industriile europene;

crea noi piețe și lanțuri valorice și de a le 
consolida pe cele existente pentru 
tehnologii și produse cu emisii scăzute în 
cadrul UE cu scopul de a obține poziția de 
lider în aceste domenii și pentru ca 
transformarea către neutralitatea 
climatică să devină o opțiune viabilă 
pentru industrie, inclusiv pentru IMM-
uri; consideră, în plus, că Legea climei 
reprezintă un prim pas în direcția 
consacrării obiectivelor climatice în 
legislația Uniunii; crede că un cadru-țintă 
mai cuprinzător, mai sistematic și favorabil 
este, de asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 
deschizând calea către o strategie clară și 
previzibilă pentru industriile europene;

Or. en

Amendamentul 410
Maria Spyraki, Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră, în plus, că Legea 
climei reprezintă un prim pas în direcția 
consacrării obiectivelor climatice în 
legislația Uniunii; crede că un cadru-țintă 
mai cuprinzător și mai sistematic este, de 
asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră că o autonomie 
strategică mai mare ar trebui să fie o 
prioritate în domenii specifice, de 
exemplu pentru ingredientele 
farmaceutice esențiale, echipamentele 
medicale și metalele și mineralele 
necesare în volume mai mari pentru 
tranziția verde și cea digitală; consideră, în 
plus, că Legea climei reprezintă un prim 
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deschizând calea către o strategie clară și 
stabilă pentru industriile europene;

pas în direcția consacrării obiectivelor 
climatice în legislația Uniunii; crede că un 
cadru-țintă mai cuprinzător și mai 
sistematic este, de asemenea, necesar 
pentru a asigura coerența tuturor politicilor 
Uniunii și o abordare omogenă în materie 
de guvernanță în toate domeniile de 
politică, deschizând calea către o strategie 
clară și stabilă pentru industriile europene;

Or. en

Amendamentul 411
Marek Paweł Balt
în numele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră, în plus, că Legea 
climei reprezintă un prim pas în direcția 
consacrării obiectivelor climatice în 
legislația Uniunii; crede că un cadru-țintă 
mai cuprinzător și mai sistematic este, de 
asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 
deschizând calea către o strategie clară și 
stabilă pentru industriile europene;

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră că o autonomie 
strategică deschisă ar trebui să fie o 
prioritate în domenii specifice, de 
exemplu pentru ingredientele 
farmaceutice esențiale, echipamentele 
medicale și metalele și mineralele 
necesare în volume mai mari pentru 
tranziția verde și cea digitală; consideră, în 
plus, că Legea climei reprezintă un prim 
pas în direcția consacrării obiectivelor 
climatice în legislația Uniunii; crede că un 
cadru-țintă mai cuprinzător și mai 
sistematic este, de asemenea, necesar 
pentru a asigura coerența tuturor politicilor 
Uniunii și o abordare omogenă în materie 
de guvernanță în toate domeniile de 
politică, deschizând calea către o strategie 
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clară și stabilă pentru industriile europene;

Or. en

Amendamentul 412
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, 
Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră, în plus, că Legea 
climei reprezintă un prim pas în direcția 
consacrării obiectivelor climatice în 
legislația Uniunii; crede că un cadru-țintă 
mai cuprinzător și mai sistematic este, de 
asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 
deschizând calea către o strategie clară și 
stabilă pentru industriile europene;

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale, 
precum și o poziție de lider globală a UE 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră că tehnologiile în 
domeniul energiei din surse regenerabile, 
în special, ar trebui să fie considerate 
strategice, iar o nouă politică industrială 
a UE ar trebui să le acorde prioritate; 
consideră, în plus, că Legea climei 
reprezintă un prim pas în direcția 
consacrării obiectivelor climatice în 
legislația Uniunii; crede că un cadru-țintă 
mai cuprinzător și mai sistematic este, de 
asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 
deschizând calea către o strategie clară și 
stabilă pentru industriile europene;

Or. en

Amendamentul 413
Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
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Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră, în plus, că Legea 
climei reprezintă un prim pas în direcția 
consacrării obiectivelor climatice în 
legislația Uniunii; crede că un cadru-țintă 
mai cuprinzător și mai sistematic este, de 
asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 
deschizând calea către o strategie clară și 
stabilă pentru industriile europene;

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii regenerabile și cu emisii 
scăzute și pentru produse, procese și 
servicii durabile care să sprijine un lanț 
valoric european solid în cadrul unor 
tehnologii revoluționare și inovatoare 
regenerabile și curate, de la materii prime 
la industriile mari consumatoare de 
energie, industria producătoare și sectorul 
serviciilor industriale; consideră, în plus, că 
Legea climei reprezintă un prim pas în 
direcția consacrării obiectivelor climatice 
în legislația Uniunii; crede că un cadru-
țintă mai cuprinzător și mai sistematic este, 
de asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 
deschizând calea către o strategie clară și 
stabilă pentru industriile europene;

Or. en

Amendamentul 414
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră, în plus, că Legea 
climei reprezintă un prim pas în direcția 
consacrării obiectivelor climatice în 

14. consideră că există potențial pe 
piețele interne și mondiale pentru 
tehnologii cu emisii scăzute și pentru 
produse, procese și servicii durabile de-a 
lungul întregului lanț valoric, de la materii 
prime la industriile mari consumatoare de 
energie, industria producătoare și sectorul 
serviciilor industriale; crede că un cadru-
țintă mai cuprinzător și mai sistematic este, 
de asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
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legislația Uniunii; crede că un cadru-țintă 
mai cuprinzător și mai sistematic este, de 
asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 
deschizând calea către o strategie clară și 
stabilă pentru industriile europene;

abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 
deschizând calea către o strategie clară și 
stabilă pentru industriile europene;

Or. en

Amendamentul 415
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră, în plus, că Legea 
climei reprezintă un prim pas în direcția 
consacrării obiectivelor climatice în 
legislația Uniunii; crede că un cadru-țintă 
mai cuprinzător și mai sistematic este, de 
asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 
deschizând calea către o strategie clară și 
stabilă pentru industriile europene;

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră, în plus, că Legea 
climei reprezintă un prim pas în direcția 
consacrării obiectivelor climatice în 
legislația Uniunii și îndeamnă Comisia să 
stabilească, de asemenea, obiective 
industriale care să fie consacrate în 
legislația Uniunii; crede că un cadru-țintă 
mai cuprinzător și mai sistematic este, de 
asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 
deschizând calea către o strategie clară și 
stabilă pentru industriile europene;

Or. en

Amendamentul 416
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Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră, în plus, că Legea 
climei reprezintă un prim pas în direcția 
consacrării obiectivelor climatice în 
legislația Uniunii; crede că un cadru-țintă 
mai cuprinzător și mai sistematic este, de 
asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 
deschizând calea către o strategie clară și 
stabilă pentru industriile europene;

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare, sectorul serviciilor 
industriale și multe MIMM angajate în 
dezvoltarea tehnologiilor, produselor și 
serviciilor ecologice; consideră, în plus, că 
Legea climei reprezintă un prim pas în 
direcția consacrării obiectivelor climatice 
în legislația Uniunii; crede că un cadru-
țintă mai cuprinzător și mai sistematic este, 
de asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 
deschizând calea către o strategie clară și 
stabilă pentru industriile europene;

Or. it

Amendamentul 417
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
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producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră, în plus, că Legea 
climei reprezintă un prim pas în direcția 
consacrării obiectivelor climatice în 
legislația Uniunii; crede că un cadru-țintă 
mai cuprinzător și mai sistematic este, de 
asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 
deschizând calea către o strategie clară și 
stabilă pentru industriile europene;

producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; crede că un cadru-țintă mai 
cuprinzător și mai sistematic este, de 
asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 
deschizând calea către o strategie clară și 
stabilă pentru industriile europene;

Or. en

Amendamentul 418
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră, în plus, că Legea 
climei reprezintă un prim pas în direcția 
consacrării obiectivelor climatice în 
legislația Uniunii; crede că un cadru-țintă 
mai cuprinzător și mai sistematic este, de 
asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 
deschizând calea către o strategie clară și 
stabilă pentru industriile europene;

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute, cu 
emisii zero și regenerabile și pentru 
produse, procese și servicii durabile de-a 
lungul întregului lanț valoric, de la materii 
prime la industriile mari consumatoare de 
energie, industria producătoare și sectorul 
serviciilor industriale; consideră, în plus, că 
Legea climei reprezintă un prim pas în 
direcția consacrării obiectivelor climatice 
în legislația Uniunii; crede că un cadru-
țintă obligatoriu mai cuprinzător și mai 
sistematic este, de asemenea, necesar 
pentru a asigura coerența tuturor politicilor 
Uniunii și o abordare omogenă, previzibilă 
și incluzivă în materie de guvernanță în 
toate domeniile de politică, deschizând 
calea către o strategie clară și stabilă pentru 
industriile europene;

Or. en



PE653.877v02-00 58/181 AM\1208890RO.docx

RO

Amendamentul 419
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 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră, în plus, că Legea 
climei reprezintă un prim pas în direcția 
consacrării obiectivelor climatice în 
legislația Uniunii; crede că un cadru-țintă 
mai cuprinzător și mai sistematic este, de 
asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 
deschizând calea către o strategie clară și 
stabilă pentru industriile europene;

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră, în plus, că, alături 
de Legea climei, este necesar, într-o mai 
mare măsură, să se asigure coerența 
tuturor politicilor Uniunii și o abordare 
omogenă în materie de guvernanță în toate 
domeniile de politică cu scopul de a 
asigura pentru industriile europene 
securitate și predictibilitate pe care să își 
bazeze deciziile și investițiile;

Or. en

Amendamentul 420
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
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materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră, în plus, că Legea 
climei reprezintă un prim pas în direcția 
consacrării obiectivelor climatice în 
legislația Uniunii; crede că un cadru-țintă 
mai cuprinzător și mai sistematic este, de 
asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 
deschizând calea către o strategie clară și 
stabilă pentru industriile europene;

materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră, în plus, că Legea 
climei reprezintă un prim pas în direcția 
consacrării obiectivelor climatice în 
legislația Uniunii; crede că un cadru-țintă 
mai cuprinzător și mai sistematic este, de 
asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 
deschizând calea către o strategie clară și 
stabilă pentru industriile europene; solicită 
respectarea cu strictețe a Acordului de la 
Paris.

Or. en

Amendamentul 421
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră, în plus, că Legea 
climei reprezintă un prim pas în direcția 
consacrării obiectivelor climatice în 
legislația Uniunii; crede că un cadru-țintă 
mai cuprinzător și mai sistematic este, de 
asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 
deschizând calea către o strategie clară și 

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și cu 
emisii zero și pentru produse, procese și 
servicii durabile de-a lungul întregului lanț 
valoric, de la materii prime la industriile 
mari consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră, în plus, că Legea 
climei reprezintă un prim pas în direcția 
consacrării obiectivelor climatice în 
legislația Uniunii; subliniază că un cadru-
țintă obligatoriu mai cuprinzător și mai 
sistematic este, de asemenea, necesar 
pentru a asigura coerența tuturor politicilor 
Uniunii și o abordare omogenă și 
transparentă în materie de guvernanță în 
toate domeniile de politică, deschizând 
calea către o strategie clară, previzibilă și 
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stabilă pentru industriile europene; stabilă pentru industriile europene;

Or. en

Amendamentul 422
Marc Botenga, Sira Rego
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră, în plus, că Legea 
climei reprezintă un prim pas în direcția 
consacrării obiectivelor climatice în 
legislația Uniunii; crede că un cadru-țintă 
mai cuprinzător și mai sistematic este, de 
asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 
deschizând calea către o strategie clară și 
stabilă pentru industriile europene;

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră, în plus, că Legea 
climei nu este suficient de ambițioasă cu 
acest prim pas în direcția consacrării 
obiectivelor climatice în legislația Uniunii; 
crede că un cadru-țintă mai cuprinzător și 
mai sistematic este, de asemenea, necesar 
pentru a asigura coerența tuturor politicilor 
Uniunii și o abordare omogenă în materie 
de guvernanță în toate domeniile de 
politică, deschizând calea către o strategie 
clară și stabilă pentru industriile europene;

Or. en

Amendamentul 423
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
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pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră, în plus, că Legea 
climei reprezintă un prim pas în direcția 
consacrării obiectivelor climatice în 
legislația Uniunii; crede că un cadru-țintă 
mai cuprinzător și mai sistematic este, de 
asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 
deschizând calea către o strategie clară și 
stabilă pentru industriile europene;

pentru tehnologii regenerabile și cu emisii 
scăzute, pentru produse, procese și servicii 
durabile de-a lungul întregului lanț valoric, 
de la materiile prime, industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră, în plus, că Legea 
climei reprezintă un prim pas în direcția 
consacrării obiectivelor climatice în 
legislația Uniunii; crede că, totodată, un 
cadru de obiective mai cuprinzător și mai 
sistematic este necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 
ceea ce ar deschide calea către o strategie 
clară și stabilă pentru industriile europene;

Or. en

Amendamentul 424
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră, în plus, că Legea 
climei reprezintă un prim pas în direcția 
consacrării obiectivelor climatice în 
legislația Uniunii; crede că un cadru-țintă 
mai cuprinzător și mai sistematic este, de 
asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 
deschizând calea către o strategie clară și 

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute, cu 
emisii zero și regenerabile și pentru 
produse, procese și servicii durabile de-a 
lungul întregului lanț valoric, de la materii 
prime la industriile mari consumatoare de 
energie, industria producătoare și sectorul 
serviciilor industriale; consideră, în plus, că 
Legea climei reprezintă un prim pas în 
direcția consacrării obiectivelor climatice 
în legislația Uniunii; crede că un cadru-
țintă mai cuprinzător și mai sistematic este, 
de asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 
deschizând calea către o strategie clară și 
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stabilă pentru industriile europene; stabilă pentru industriile europene;

Or. en

Amendamentul 425
Gianna Gancia

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră, în plus, că Legea 
climei reprezintă un prim pas în direcția 
consacrării obiectivelor climatice în 
legislația Uniunii; crede că un cadru-țintă 
mai cuprinzător și mai sistematic este, de 
asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența tuturor politicilor Uniunii și o 
abordare omogenă în materie de 
guvernanță în toate domeniile de politică, 
deschizând calea către o strategie clară și 
stabilă pentru industriile europene;

14. consideră că există un potențial 
semnificativ pe piețele interne și mondiale 
pentru tehnologii cu emisii scăzute și 
pentru produse, procese și servicii durabile 
de-a lungul întregului lanț valoric, de la 
materii prime la industriile mari 
consumatoare de energie, industria 
producătoare și sectorul serviciilor 
industriale; consideră, în plus, că Legea 
climei reprezintă un prim pas în direcția 
consacrării obiectivelor climatice în 
legislația Uniunii; crede că un cadru-țintă 
mai cuprinzător și mai sistematic este, de 
asemenea, necesar pentru a asigura 
coerența strategică a tuturor politicilor 
Uniunii și o abordare omogenă în materie 
de guvernanță în toate domeniile de 
politică, deschizând calea către o strategie 
clară și stabilă pentru industriile europene;

Or. it

Amendamentul 426
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
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

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază că este necesară 
accelerarea punerii în aplicare a Alianței 
europene pentru baterii, cu scopul de a 
debloca potențialul lanțului său valoric 
strategic, de a spori șansele pentru baterii 
inovatoare produse la nivel local, de a 
crea valoare adăugată europeană, 
contribuind la competitivitatea industriei 
europene a autovehiculelor și de a facilita 
tranziția către un sistem electric 
decarbonizat; recunoaște faptul că 
sectorul european al autovehiculelor se 
află într-o stare de declin și criză; 
consideră că este esențial să se mențină și 
să se consolideze cercetarea bazată pe 
coeziune și dinamică, precum și lanțuri de 
fabricație, producție, valoare și inovare pe 
teritoriul UE, punându-se accentul pe 
producția de autovehicule; consideră că 
menținerea competitivității industriei 
autovehiculelor după criza provocată de 
pandemia de COVID-19 va depinde de 
crearea unui cerc virtuos care să fie în 
beneficiul inovării, ocupării forței de 
muncă, competitivității, sănătății, 
mediului și mobilității;

Or. en

Amendamentul 427
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 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. invită Comisia să sprijine 
investițiile menite să extindă 
infrastructura de transport, în special 
infrastructura cu emisii reduse de dioxid 
de carbon, ceea ce ar permite, în primul 
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rând, să se obțină un efect multiplicator 
prin introducerea unor ordine adresate 
unui spectru larg de entități – 
contractanți, subcontractanți, furnizori și 
subcontractanții acestora – și, în al doilea 
rând, să se asigure creșterea economică 
durabilă pe termen lung prin completarea 
și dezvoltarea legăturii dintre regiunile 
UE;

Or. en

Amendamentul 428
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. reamintește că industria de 
apărare și aerospațială din Europa 
constituie un sector industrial cu adevărat 
specific, care are nevoie, prin urmare, de 
politici specifice datorită naturii sale 
unice; în conformitate cu tratatele 
europene, consideră că punerea în 
aplicare a unor măsuri sau politici 
speciale pentru industria europeană de 
apărare și aerospațială nu ar trebui să 
submineze prerogativele naționale ale 
statelor membre cu privire la securitate și 
apărare;

Or. en

Amendamentul 429
Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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14a. insistă că pentru creșterea 
utilizării surselor regenerabile și curate de 
energie sunt necesare infrastructuri 
adecvate în interiorul statelor și între 
acestea, cu scopul de a asigura 
aprovizionarea cu energie la prețuri 
accesibile și într-o manieră durabilă; 
invită Comisia să stabilească obiective ale 
UE pentru instalarea unor infrastructuri 
energetice pentru energie din surse 
regenerabile, inclusiv măsuri pentru 
promovarea comunităților de energie din 
surse regenerabile.

Or. en

Amendamentul 430
Ismail Ertug

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază potențialul de integrare 
a sectoarelor, cu interconectarea 
sectoarelor consumatoare de energie cum 
ar fi clădirile, transporturile și industria. 
Atrage atenția în mod specific asupra 
hidrogenului verde din surse regenerabile 
de energie ca mijloc de realizare a unei 
mai bune integrări sectoriale.

Or. en

Amendamentul 431
Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Dan Nica, Josianne Cutajar, Nicolás González Casares, 
Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază potențialul electrificării 
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autovehiculelor, care ar trebui să fie 
încurajată prin utilizarea energiei 
electrice produse din surse regenerabile, a 
hidrogenului verde, a încărcării 
inteligente și prin sprijinirea cercetării în 
domeniul bateriilor;

Or. en

Amendamentul 432
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. subliniază că, pentru realizarea 
obiectivelor climatice ale Acordului de la 
Paris, sistemul european de 
comercializare a certificatelor de emisii 
este un instrument central pentru 
realizarea neutralității climatice printr-o 
abordare bazată pe piață, care să asigure 
neutralitatea tehnologică, stimulând 
industria să realizeze obiectivele de 
politică prin cele mai eficace tehnologii 
disponibile; evidențiază decarbonizarea 
industriilor mari consumatoare de 
energie, cum ar fi cea a oțelului, a 
cimentului și a substanțelor chimice, ca 
prioritate principală, subliniind totodată 
necesitatea de a evita relocarea emisiilor 
de dioxid de carbon, a investițiilor și a 
locurilor de muncă; reiterează că în acest 
scop este necesară disponibilitatea pe 
scară largă a infrastructurii de energie 
accesibilă ca preț și curată și a 
infrastructurii de sprijin; invită Comisia 
să acorde prioritate facilitării investițiilor 
în infrastructura energetică, inclusiv în 
C(U)SC și hidrogen, în conformitate cu 
nevoile de decarbonizare a acestor 
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clustere; în acest sens, solicită extinderea 
domeniului de aplicare al activităților 
CSC care intră sub incidența Directivei 
EU ETS pentru a include opțiuni de 
transport multimodal;

Or. en

Amendamentul 433
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-
Xavier Bellamy, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 14 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14c. recunoaște rolul pe care energia 
nucleară poate să îl joace ca tehnologie 
cu emisii reduse de dioxid de carbon în 
mixul energetic național, cu condiția să 
existe dispoziții suficiente pentru cele mai 
înalte standarde de siguranță, precum și 
pentru dezafectare, ținând seama de 
problemele transfrontaliere, și consideră 
că energia nucleară poate să joace un rol 
în ceea ce privește realizarea obiectivelor 
în domeniul climei, deoarece nu emite 
gaze cu efect de seră și, de asemenea, 
poate să asigure o cotă semnificativă de 
producție de energie electrică în Europa; 
consideră, totuși, că, din cauza deșeurilor 
pe care le produce, această energie 
necesită o strategie pe termen mediu și 
lung care să țină seama de progresele 
tehnologice (laser, fuziune nucleară etc.) 
menite să îmbunătățească durabilitatea 
întregului sector;

Or. en

Amendamentul 434
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Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus 
Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a hidrogenului ca potențială 
tehnologie revoluționară; mai solicită să se 
acorde mai multă atenție securității 
rețelelor și aprovizionării cu energie; invită 
Consiliul să majoreze cheltuielile de la 
bugetul UE destinate eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice; invită 
Comisia să facă în așa fel, încât că 
industriile cu emisii ridicate de carbon să 
nu beneficieze de subvenții din partea UE 
și ca BEI să fie mai bine utilizată ca „banca 
pentru climă” a Uniunii, să crească 
finanțarea durabilă pentru sectoarele public 
și privat și să sprijine întreprinderile în 
procesul de decarbonizare și să utilizeze 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon ca modalitate 
de a proteja producătorii și locurile de 
muncă din UE împotriva concurenței 
internaționale neloiale;

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului și a energiei nucleare 
ca mijloc de tranziție energetică și a 
hidrogenului ca potențială tehnologie 
revoluționară; salută lansarea alianței 
pentru hidrogen curat și a unei alianțe a 
industriilor cu emisii reduse de dioxid de 
carbon; subliniază necesitatea de a 
accelera cercetarea privind producția de 
hidrogen și combustibil verde pe scară 
largă și tehnologiile de captare și stocare 
a dioxidului de carbon, precum și de a 
explora utilizarea potențială a surselor 
geotermice de energie; mai solicită să se 
acorde mai multă atenție securității 
rețelelor, infrastructurilor și aprovizionării 
cu energie curată și accesibilă ca preț, 
precum și cu materii prime; invită 
instituțiile UE, statele membre, regiunile, 
industria și orice alți actori relevanți să 
colaboreze pentru a îmbunătăți eficiența 
energetică a Europei și pentru a crea 
piețe-lider pentru tehnologii curate; invită 
Consiliul să majoreze cheltuielile de la 
bugetul UE destinate eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice; invită 
Comisia să facă în așa fel încât industriile 
cu o relocare considerabilă a emisiilor de 
dioxid de carbon să nu beneficieze de 
subvenții din partea UE, să fie sprijinită 
tranziția industriilor ale căror produse 
finite nu sunt compatibile cu obiectivele 
tranziției ecologice și BEI să fie mai bine 
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utilizată ca „banca pentru climă” a Uniunii, 
să crească finanțarea durabilă pentru 
sectoarele public și privat și să sprijine 
întreprinderile în procesul de 
decarbonizare; subliniază că industria 
siderurgică este expusă în mod 
semnificativ concurenței neloiale; invită 
Comisia să își sporească protecția 
împotriva relocării emisiilor de dioxid de 
carbon, inclusiv pentru industriile mici și 
mijlocii, și să utilizeze mecanismul de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon și contractele pe diferență pentru 
dioxid de carbon, care sunt în 
conformitate cu normele OMC, ca o 
modalitate necesară de a proteja 
producătorii și locurile de muncă din UE 
împotriva concurenței internaționale 
neloiale;

Or. en

Amendamentul 435
Grzegorz Tobiszowski
în numele Grupului ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Pietro 
Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a hidrogenului ca potențială 
tehnologie revoluționară; mai solicită să 
se acorde mai multă atenție securității 
rețelelor și aprovizionării cu energie; invită 
Consiliul să majoreze cheltuielile de la 

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele-cheie ale economiei, 
inclusiv cele care intră și cele care nu 
intră sub incidența Directivei EU ETS, ar 
trebui să contribuie la realizarea 
obiectivelor Uniunii în domeniul climei; 
subliniază importanța gazelor naturale ca 
mijloc de tranziție energetică durabilă și 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor și ca factor tehnic al utilizării 
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bugetul UE destinate eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice; invită 
Comisia să facă în așa fel, încât că 
industriile cu emisii ridicate de carbon să 
nu beneficieze de subvenții din partea UE 
și ca BEI să fie mai bine utilizată ca „banca 
pentru climă” a Uniunii, să crească 
finanțarea durabilă pentru sectoarele public 
și privat și să sprijine întreprinderile în 
procesul de decarbonizare și să utilizeze 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon ca modalitate 
de a proteja producătorii și locurile de 
muncă din UE împotriva concurenței 
internaționale neloiale;

unor noi gaze, și anume biogazul, 
biometanul și hidrogenul; subliniază că 
gazele naturale și alți combustibili gazoși 
vor fi utilizați ca materii prime în sectorul 
industrial, având în vedere că nu există 
nicio altă alternativă aplicabilă în viitorul 
apropiat; solicită un cadru de 
reglementare clar și stabil, care va sprijini 
dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii de gaze, și subliniază că 
investițiile respective nu pot fi supuse 
unui tratament discriminatoriu, nici din 
perspectiva finanțării din partea UE și 
nici din perspectiva taxonomiei; mai 
solicită să se acorde mai multă atenție 
securității rețelelor și aprovizionării cu 
energie; invită Consiliul să majoreze 
cheltuielile de la bugetul UE destinate 
eforturilor de combatere a schimbărilor 
climatice; invită Comisia să facă în așa fel 
încât industriile expuse riscului de 
relocare considerabilă a emisiilor de 
dioxid de carbon să beneficieze în 
continuare de subvenții din partea UE 
pentru a investi în tehnologii ecologice 
inovatoare și BEI să fie mai bine utilizată 
ca „banca pentru climă” a Uniunii, să 
crească finanțarea durabilă pentru 
sectoarele public și privat și să sprijine 
întreprinderile în ceea ce privește 
adaptarea la noi standarde de mediu și să 
utilizeze mecanismul de ajustare la 
frontieră a emisiilor de dioxid de carbon ca 
modalitate de a proteja producătorii și 
locurile de muncă din UE împotriva 
concurenței internaționale neloiale;

Or. en

Amendamentul 436
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a hidrogenului ca potențială 
tehnologie revoluționară; mai solicită să se 
acorde mai multă atenție securității 
rețelelor și aprovizionării cu energie; invită 
Consiliul să majoreze cheltuielile de la 
bugetul UE destinate eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice; invită 
Comisia să facă în așa fel, încât că 
industriile cu emisii ridicate de carbon să 
nu beneficieze de subvenții din partea UE 
și ca BEI să fie mai bine utilizată ca „banca 
pentru climă” a Uniunii, să crească 
finanțarea durabilă pentru sectoarele public 
și privat și să sprijine întreprinderile în 
procesul de decarbonizare și să utilizeze 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon ca 
modalitate de a proteja producătorii și 
locurile de muncă din UE împotriva 
concurenței internaționale neloiale;

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța energiei electrice fără CO2 
competitive ca factor-cheie pentru 
industriile mari consumatoare de energie, 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică, a hidrogenului și a captării, 
utilizării și stocării dioxidului de carbon 
ca potențială tehnologie revoluționară; mai 
solicită să se acorde mai multă atenție 
securității rețelelor și aprovizionării cu 
energie, precum și mecanisme de sprijin 
pentru a asigura accesul la energie 
electrică fără CO2 accesibilă ca preț și 
sigură pentru sectoarele mari 
consumatoare de energie; invită Consiliul 
să majoreze cheltuielile de la bugetul UE 
destinate eforturilor de combatere a 
schimbărilor climatice; invită Comisia să 
facă în așa fel încât industriile cu o 
relocare considerabilă a emisiilor de 
dioxid de carbon să nu beneficieze de 
subvenții din partea UE și BEI să fie mai 
bine utilizată ca „banca pentru climă” a 
Uniunii, să crească finanțarea durabilă 
pentru sectoarele public și privat și să 
sprijine întreprinderile în procesul de 
decarbonizare și să utilizeze mecanismul 
de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon și îmbunătățirea măsurilor 
existente de relocare a emisiilor de dioxid 
de carbon și de apărare comercială pentru 
a proteja producătorii și locurile de muncă 
din UE împotriva concurenței 
internaționale neloiale; Comisia ar trebui 
să exploreze și alte instrumente în afară 
de măsura ajustării la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon pentru a 
sprijini transformarea industriei europene 
în vederea realizării obiectivelor Uniunii 
în domeniul climei.
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Amendamentul 437
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a hidrogenului ca potențială 
tehnologie revoluționară; mai solicită să se 
acorde mai multă atenție securității 
rețelelor și aprovizionării cu energie; invită 
Consiliul să majoreze cheltuielile de la 
bugetul UE destinate eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice; invită 
Comisia să facă în așa fel, încât că 
industriile cu emisii ridicate de carbon să 
nu beneficieze de subvenții din partea UE 
și ca BEI să fie mai bine utilizată ca „banca 
pentru climă” a Uniunii, să crească 
finanțarea durabilă pentru sectoarele public 
și privat și să sprijine întreprinderile în 
procesul de decarbonizare și să utilizeze 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon ca modalitate 
de a proteja producătorii și locurile de 
muncă din UE împotriva concurenței 
internaționale neloiale;

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, evidențiază rolul pe 
care energia curată și durabilă îl joacă în 
tranziția către economii curate și 
subliniază importanța energiei electrice 
fără CO2 competitive pentru industriile 
europene; invită Comisia să asigure 
investiții adecvate pentru proiectele de 
infrastructură de energie curată, cum ar 
fi rețelele inteligente, cu scopul de a 
îndeplini cerințele pentru sporirea 
electrificării, și subliniază importanța 
gazului ca mijloc de tranziție energetică și 
a hidrogenului ca potențială tehnologie 
revoluționară; mai solicită să se acorde mai 
multă atenție securității rețelelor și 
aprovizionării cu energie; invită Consiliul 
să majoreze cheltuielile de la bugetul UE 
destinate eforturilor de combatere a 
schimbărilor climatice; invită Comisia să 
facă în așa fel încât industriile cu o 
relocare considerabilă a emisiilor de 
dioxid de carbon să nu beneficieze de 
subvenții din partea UE și BEI să fie mai 
bine utilizată ca „banca pentru climă” a 
Uniunii, să crească finanțarea durabilă 
pentru sectoarele public și privat și să 
sprijine întreprinderile în procesul de 
decarbonizare și să utilizeze mecanismul 
de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon ca modalitate de a proteja 
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producătorii și locurile de muncă din UE 
împotriva concurenței internaționale 
neloiale;

Or. en

Amendamentul 438
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită 
un tablou de bord al obiectivelor în 
materie de climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie 
la realizarea obiectivelor Uniunii în 
domeniul climei și, în acest sens, 
subliniază importanța gazului ca mijloc de 
tranziție energetică și a hidrogenului ca 
potențială tehnologie revoluționară; mai 
solicită să se acorde mai multă atenție 
securității rețelelor și aprovizionării cu 
energie; invită Consiliul să majoreze 
cheltuielile de la bugetul UE destinate 
eforturilor de combatere a schimbărilor 
climatice; invită Comisia să facă în așa 
fel, încât că industriile cu emisii ridicate 
de carbon să nu beneficieze de subvenții 
din partea UE și ca BEI să fie mai bine 
utilizată ca „banca pentru climă” a 
Uniunii, să crească finanțarea durabilă 
pentru sectoarele public și privat și să 
sprijine întreprinderile în procesul de 
decarbonizare și să utilizeze mecanismul 
de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon ca modalitate de a proteja 
producătorii și locurile de muncă din UE 
împotriva concurenței internaționale 
neloiale;

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă constituie 
o foaie de parcurs pentru conceperea 
industriei viitorului; subliniază importanța 
gazului ca mijloc de tranziție energetică și 
a hidrogenului ca potențială tehnologie 
revoluționară, ca o măsură de a asigura 
independența energetică a UE; mai 
solicită să se acorde mai multă atenție 
securității rețelelor și aprovizionării cu 
energie; invită BEI să crească finanțarea 
pentru sectoarele public și privat și să 
sprijine întreprinderile în acțiunea de 
realizare a unei economii care să creeze 
locuri de muncă și prosperitate și să 
utilizeze mecanismul de ajustare la 
frontieră a emisiilor de dioxid de carbon ca 
modalitate de a proteja producătorii și 
locurile de muncă din UE împotriva 
concurenței internaționale neloiale;

Or. en
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Amendamentul 439
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a hidrogenului ca potențială 
tehnologie revoluționară; mai solicită să 
se acorde mai multă atenție securității 
rețelelor și aprovizionării cu energie; invită 
Consiliul să majoreze cheltuielile de la 
bugetul UE destinate eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice; invită 
Comisia să facă în așa fel, încât că 
industriile cu emisii ridicate de carbon să 
nu beneficieze de subvenții din partea UE 
și ca BEI să fie mai bine utilizată ca 
„banca pentru climă” a Uniunii, să 
crească finanțarea durabilă pentru 
sectoarele public și privat și să sprijine 
întreprinderile în procesul de 
decarbonizare și să utilizeze mecanismul 
de ajustare la frontieră a emisiilor de 
dioxid de carbon ca modalitate de a 
proteja producătorii și locurile de muncă 
din UE împotriva concurenței 
internaționale neloiale;

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
cadru stabil al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a tehnologiilor pe bază de 
hidrogen ca tehnologii revoluționare 
importante; subliniază funcționarea 
rezilientă a pieței interne a energiei ca o 
componentă-cheie a tranziției energetice; 
solicită, în acest context, să se acorde mai 
multă atenție dezvoltării rețelelor 
inteligente și digitale de energie electrică 
și gaze, care să fie pe deplin compatibile 
cu obiectivele de decarbonizare, cu scopul 
de a consolida piața internă a energiei, de 
a sprijini tranziția energetică și de a 
îmbunătăți siguranța alimentării cu 
energie; invită Comisia și statele membre 
să transforme acest lucru într-o prioritate 
în materie de cheltuieli în faza de 
reconstrucție și redresare; sprijină 
dezvoltarea rețelelor transnaționale de 
energie, precum și a unor proceduri 
decizionale eficace și rapide pentru a o 
sprijini; reamintește că utilizarea unor 
mecanisme de piață internaționale, 
compatibile cu normele OMC, poate să 
contribuie la realizarea eficientă din 
punctul de vedere al costurilor a 
obiectivelor în domeniul climei ale UE și 
ale statelor membre; și să prezinte 
propuneri pentru armonizarea rapidă a 
normelor naționale de tranzacționare a 
energiei;
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Amendamentul 440
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a hidrogenului ca potențială 
tehnologie revoluționară; mai solicită să 
se acorde mai multă atenție securității 
rețelelor și aprovizionării cu energie; invită 
Consiliul să majoreze cheltuielile de la 
bugetul UE destinate eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice; invită 
Comisia să facă în așa fel, încât că 
industriile cu emisii ridicate de carbon să 
nu beneficieze de subvenții din partea UE 
și ca BEI să fie mai bine utilizată ca 
„banca pentru climă” a Uniunii, să 
crească finanțarea durabilă pentru 
sectoarele public și privat și să sprijine 
întreprinderile în procesul de 
decarbonizare și să utilizeze mecanismul 
de ajustare la frontieră a emisiilor de 
dioxid de carbon ca modalitate de a 
proteja producătorii și locurile de muncă 
din UE împotriva concurenței 
internaționale neloiale;

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
cadru stabil al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a tehnologiilor pe bază de 
hidrogen ca tehnologii revoluționare 
importante; subliniază funcționarea 
rezilientă a pieței interne a energiei ca o 
componentă-cheie a tranziției energetice; 
solicită, în acest context, să se acorde mai 
multă atenție dezvoltării rețelelor 
inteligente și digitale de energie electrică 
și gaze, care să fie pe deplin compatibile 
cu obiectivele de decarbonizare, cu scopul 
de a consolida piața internă a energiei, de 
a sprijini tranziția energetică și de a 
îmbunătăți siguranța alimentării cu 
energie; invită Comisia și statele membre 
să transforme acest lucru într-o prioritate 
în materie de cheltuieli în faza de 
reconstrucție și redresare; sprijină 
dezvoltarea rețelelor transnaționale de 
energie, precum și a unor proceduri 
decizionale eficace și rapide pentru a o 
sprijini; reamintește că utilizarea unor 
mecanisme de piață internaționale poate să 
contribuie la realizarea eficientă din 
punctul de vedere al costurilor a 
obiectivelor în domeniul climei ale UE și 
ale statelor membre; și să prezinte 
propuneri pentru armonizarea rapidă a 
normelor naționale de tranzacționare a 
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Amendamentul 441
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, 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, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a hidrogenului ca potențială 
tehnologie revoluționară; mai solicită să 
se acorde mai multă atenție securității 
rețelelor și aprovizionării cu energie; invită 
Consiliul să majoreze cheltuielile de la 
bugetul UE destinate eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice; invită 
Comisia să facă în așa fel, încât că 
industriile cu emisii ridicate de carbon să 
nu beneficieze de subvenții din partea UE 
și ca BEI să fie mai bine utilizată ca 
„banca pentru climă” a Uniunii, să 
crească finanțarea durabilă pentru 
sectoarele public și privat și să sprijine 
întreprinderile în procesul de 
decarbonizare și să utilizeze mecanismul 
de ajustare la frontieră a emisiilor de 
dioxid de carbon ca modalitate de a 
proteja producătorii și locurile de muncă 
din UE împotriva concurenței 

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
cadru stabil al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a tehnologiilor pe bază de 
hidrogen ca tehnologii revoluționare 
importante; subliniază funcționarea 
rezilientă a pieței interne a energiei ca o 
componentă-cheie a tranziției energetice; 
solicită, în acest context, să se acorde mai 
multă atenție dezvoltării rețelelor 
inteligente și digitale de energie electrică 
și gaze, care să fie pe deplin compatibile 
cu obiectivele de decarbonizare, cu scopul 
de a consolida piața internă a energiei, de 
a sprijini tranziția energetică și de a 
îmbunătăți siguranța alimentării cu 
energie; invită Comisia și statele membre 
să transforme acest lucru într-o prioritate 
în materie de cheltuieli în faza de 
reconstrucție și redresare; sprijină 
dezvoltarea rețelelor transnaționale de 
energie, precum și a unor proceduri 
decizionale eficace și rapide pentru a o 
sprijini; reamintește că utilizarea unor 
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internaționale neloiale; mecanisme de piață internaționale poate să 
contribuie la realizarea eficientă din 
punctul de vedere al costurilor a 
obiectivelor în domeniul climei ale UE și 
ale statelor membre; și să prezinte 
propuneri pentru armonizarea rapidă a 
normelor naționale de tranzacționare a 
energiei;

Or. en

Amendamentul 442
Salvatore De Meo

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a hidrogenului ca potențială 
tehnologie revoluționară; mai solicită să 
se acorde mai multă atenție securității 
rețelelor și aprovizionării cu energie; invită 
Consiliul să majoreze cheltuielile de la 
bugetul UE destinate eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice; invită 
Comisia să facă în așa fel, încât că 
industriile cu emisii ridicate de carbon să 
nu beneficieze de subvenții din partea UE 
și ca BEI să fie mai bine utilizată ca 
„banca pentru climă” a Uniunii, să 
crească finanțarea durabilă pentru 
sectoarele public și privat și să sprijine 
întreprinderile în procesul de 
decarbonizare și să utilizeze mecanismul 
de ajustare la frontieră a emisiilor de 
dioxid de carbon ca modalitate de a 
proteja producătorii și locurile de muncă 

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
cadru stabil al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a tehnologiilor pe bază de 
hidrogen ca tehnologii revoluționare 
importante; subliniază funcționarea 
rezilientă a pieței interne a energiei ca o 
componentă-cheie a tranziției energetice; 
solicită, în acest context, să se acorde mai 
multă atenție dezvoltării rețelelor 
inteligente și digitale de energie electrică 
și gaze, care să fie pe deplin compatibile 
cu obiectivele de decarbonizare, cu scopul 
de a consolida piața internă a energiei, de 
a sprijini tranziția energetică și de a 
îmbunătăți siguranța alimentării cu 
energie; invită Comisia și statele membre 
să transforme acest lucru într-o prioritate 
în materie de cheltuieli în faza de 
reconstrucție și redresare; sprijină 
dezvoltarea rețelelor transnaționale de 
energie, precum și a unor proceduri 
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din UE împotriva concurenței 
internaționale neloiale;

decizionale eficace și rapide pentru a o 
sprijini; reamintește că utilizarea unor 
mecanisme de piață internaționale poate să 
contribuie la realizarea eficientă din 
punctul de vedere al costurilor a 
obiectivelor în domeniul climei ale UE și 
ale statelor membre; și să prezinte 
propuneri pentru armonizarea rapidă a 
normelor naționale de tranzacționare a 
energiei;

Or. en

Amendamentul 443
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie 
la realizarea obiectivelor Uniunii în 
domeniul climei și, în acest sens, 
subliniază importanța gazului ca mijloc de 
tranziție energetică și a hidrogenului ca 
potențială tehnologie revoluționară; mai 
solicită să se acorde mai multă atenție 
securității rețelelor și aprovizionării cu 
energie; invită Consiliul să majoreze 
cheltuielile de la bugetul UE destinate 
eforturilor de combatere a schimbărilor 
climatice; invită Comisia să facă în așa fel, 
încât că industriile cu emisii ridicate de 
carbon să nu beneficieze de subvenții din 
partea UE și ca BEI să fie mai bine 
utilizată ca „banca pentru climă” a 
Uniunii, să crească finanțarea durabilă 
pentru sectoarele public și privat și să 
sprijine întreprinderile în procesul de 
decarbonizare și să utilizeze mecanismul 

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor ca foaie de 
parcurs pentru conceperea industriei 
viitorului; subliniază importanța gazului ca 
mijloc de tranziție energetică și a 
hidrogenului ca potențială tehnologie 
revoluționară; mai solicită să se acorde mai 
multă atenție securității rețelelor și 
aprovizionării cu energie; invită Comisia să 
facă în așa fel încât industriile cu o 
relocare considerabilă a emisiilor de 
dioxid de carbon nu vor beneficia de 
subvenții din partea UE și să utilizeze 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon ca modalitate 
de a proteja producătorii și locurile de 
muncă din UE împotriva concurenței 
internaționale neloiale și împotriva 
importului de produse și servicii cu o 
amprentă de mediu puternică;
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de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon ca modalitate de a proteja 
producătorii și locurile de muncă din UE 
împotriva concurenței internaționale 
neloiale;

Or. en

Amendamentul 444
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a hidrogenului ca potențială 
tehnologie revoluționară; mai solicită să se 
acorde mai multă atenție securității 
rețelelor și aprovizionării cu energie; invită 
Consiliul să majoreze cheltuielile de la 
bugetul UE destinate eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice; invită 
Comisia să facă în așa fel, încât că 
industriile cu emisii ridicate de carbon să 
nu beneficieze de subvenții din partea UE 
și ca BEI să fie mai bine utilizată ca „banca 
pentru climă” a Uniunii, să crească 
finanțarea durabilă pentru sectoarele public 
și privat și să sprijine întreprinderile în 
procesul de decarbonizare și să utilizeze 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon ca modalitate 
de a proteja producătorii și locurile de 
muncă din UE împotriva concurenței 
internaționale neloiale;

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă și de performanță industrială ca 
foaie de parcurs pentru conceperea 
industriei viitorului; consideră că toate 
sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei într-o manieră echitabilă și 
conform potențialului lor de reducere a 
emisiilor și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică pentru o perioadă limitată și a 
hidrogenului, în special a hidrogenului 
verde, ca potențială tehnologie 
revoluționară; mai solicită să se acorde mai 
multă atenție securității rețelelor și 
aprovizionării cu energie, precum și 
accesibilității energiei ca preț; invită 
Consiliul să majoreze cheltuielile de la 
bugetul UE destinate eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice la cel 
puțin 25 % și din programele mai 
inadecvate, precum Orizont Europa; 
invită Comisia să facă în așa fel încât 
industriile cu emisii ridicate de carbon să 
nu beneficieze de subvenții din partea UE 
și BEI să fie mai bine utilizată ca „banca 
pentru climă” a Uniunii, să crească 
finanțarea durabilă pentru sectoarele public 
și privat și să sprijine întreprinderile în 
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procesul de decarbonizare și să utilizeze 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon ca modalitate 
de a proteja producătorii și locurile de 
muncă din UE împotriva concurenței 
internaționale neloiale;

Or. en

Amendamentul 445
Niels Fuglsang, Mohammed Chahim

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a hidrogenului ca potențială 
tehnologie revoluționară; mai solicită să se 
acorde mai multă atenție securității 
rețelelor și aprovizionării cu energie; invită 
Consiliul să majoreze cheltuielile de la 
bugetul UE destinate eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice; invită 
Comisia să facă în așa fel, încât că 
industriile cu emisii ridicate de carbon să 
nu beneficieze de subvenții din partea UE 
și ca BEI să fie mai bine utilizată ca „banca 
pentru climă” a Uniunii, să crească 
finanțarea durabilă pentru sectoarele public 
și privat și să sprijine întreprinderile în 
procesul de decarbonizare și să utilizeze 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon ca modalitate 
de a proteja producătorii și locurile de 
muncă din UE împotriva concurenței 
internaționale neloiale;

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a hidrogenului ca un progres 
potențial; invită Comisia să propună o 
reformă a sistemului UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(EU ETS) pentru a asigura un preț mai 
mare pentru certificatele de emisii de CO2 
ca modalitate de a stimula investițiile în 
tehnologie verde, o mare parte a acesteia 
fiind produsă în cadrul tehnologiei UE; 
mai solicită să se acorde mai multă atenție 
securității rețelelor și aprovizionării cu 
energie; invită Consiliul să majoreze 
cheltuielile de la bugetul UE destinate 
eforturilor de combatere a schimbărilor 
climatice; invită Comisia să facă în așa fel 
încât industriile cu o relocare 
considerabilă a emisiilor de dioxid de 
carbon să nu beneficieze de subvenții din 
partea UE și BEI să fie mai bine utilizată 
ca „banca pentru climă” a Uniunii, să 
crească finanțarea durabilă pentru 
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sectoarele public și privat și să sprijine 
întreprinderile în procesul de decarbonizare 
și să utilizeze mecanismul de ajustare la 
frontieră a emisiilor de dioxid de carbon ca 
modalitate de a proteja producătorii și 
locurile de muncă din UE împotriva 
concurenței internaționale neloiale;

Or. en

Amendamentul 446
Marek Paweł Balt
în numele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a hidrogenului ca potențială 
tehnologie revoluționară; mai solicită să se 
acorde mai multă atenție securității 
rețelelor și aprovizionării cu energie; invită 
Consiliul să majoreze cheltuielile de la 
bugetul UE destinate eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice; invită 
Comisia să facă în așa fel, încât că 
industriile cu emisii ridicate de carbon să 
nu beneficieze de subvenții din partea UE 
și ca BEI să fie mai bine utilizată ca „banca 
pentru climă” a Uniunii, să crească 
finanțarea durabilă pentru sectoarele public 
și privat și să sprijine întreprinderile în 
procesul de decarbonizare și să utilizeze 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon ca modalitate 
de a proteja producătorii și locurile de 
muncă din UE împotriva concurenței 

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța energiei electrice fără CO2 
competitive ca factor-cheie pentru 
industriile mari consumatoare de energie, 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a hidrogenului ca potențială 
tehnologie revoluționară; mai solicită să se 
acorde mai multă atenție securității 
rețelelor și aprovizionării cu energie, 
precum și mecanisme de sprijin pentru a 
asigura accesul la energie electrică fără 
CO2 accesibilă ca preț și sigură pentru 
sectoarele mari consumatoare de energie; 
invită Consiliul să majoreze cheltuielile de 
la bugetul UE destinate eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice; invită 
Comisia să facă în așa fel încât industriile 
cu o relocare considerabilă a emisiilor de 
dioxid de carbon să nu beneficieze de 
subvenții din partea UE și BEI să fie mai 
bine utilizată ca „banca pentru climă” a 
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internaționale neloiale; Uniunii, să crească finanțarea durabilă 
pentru sectoarele public și privat și să 
sprijine întreprinderile în procesul de 
decarbonizare și să utilizeze mecanismul 
de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon ca modalitate de a proteja 
producătorii și locurile de muncă din UE 
împotriva concurenței internaționale 
neloiale;

Or. en

Amendamentul 447
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a hidrogenului ca potențială 
tehnologie revoluționară; mai solicită să 
se acorde mai multă atenție securității 
rețelelor și aprovizionării cu energie; 
invită Consiliul să majoreze cheltuielile de 
la bugetul UE destinate eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice; invită 
Comisia să facă în așa fel, încât că 
industriile cu emisii ridicate de carbon să 
nu beneficieze de subvenții din partea UE 
și ca BEI să fie mai bine utilizată ca „banca 
pentru climă” a Uniunii, să crească 
finanțarea durabilă pentru sectoarele public 
și privat și să sprijine întreprinderile în 
procesul de decarbonizare și să utilizeze 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon ca modalitate 
de a proteja producătorii și locurile de 

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, reamintește 
importanța asigurării energiei neutre din 
punct de vedere climatic la prețuri 
competitive la nivel mondial pentru 
industrii și, în acest scop, necesitatea de a 
accelera dezvoltarea și integrarea 
capacităților regenerabile în mixul 
energetic și de a facilita utilizarea 
producției de hidrogen pe baza energiei 
electrice produse din surse regenerabile și 
utilizarea sa în sectoare în care emisiile 
sunt greu de redus;
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muncă din UE împotriva concurenței 
internaționale neloiale;

invită Consiliul să majoreze cheltuielile de 
la bugetul UE destinate eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice la cel 
puțin 30 % din buget; ; invită Comisia să 
facă în așa fel încât industriile cu o 
relocare considerabilă a emisiilor de 
dioxid de carbon să nu beneficieze de 
subvenții din partea UE și BEI să fie mai 
bine utilizată ca „banca pentru climă” a 
Uniunii, să crească finanțarea durabilă 
pentru sectoarele public și privat și să 
sprijine întreprinderile în procesul de 
decarbonizare și să utilizeze mecanismul 
de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon ca modalitate de a proteja 
producătorii și locurile de muncă din UE 
împotriva concurenței internaționale 
neloiale;

Or. en

Amendamentul 448
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a hidrogenului ca potențială 
tehnologie revoluționară; mai solicită să se 
acorde mai multă atenție securității 
rețelelor și aprovizionării cu energie; invită 
Consiliul să majoreze cheltuielile de la 
bugetul UE destinate eforturilor de 

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a hidrogenului ca potențială 
tehnologie revoluționară; mai solicită să se 
acorde mai multă atenție securității 
rețelelor și aprovizionării cu energie; invită 
Consiliul să majoreze cheltuielile de la 
bugetul UE destinate eforturilor de 
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combatere a schimbărilor climatice; invită 
Comisia să facă în așa fel, încât că 
industriile cu emisii ridicate de carbon să 
nu beneficieze de subvenții din partea UE 
și ca BEI să fie mai bine utilizată ca „banca 
pentru climă” a Uniunii, să crească 
finanțarea durabilă pentru sectoarele public 
și privat și să sprijine întreprinderile în 
procesul de decarbonizare și să utilizeze 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon ca modalitate 
de a proteja producătorii și locurile de 
muncă din UE împotriva concurenței 
internaționale neloiale;

combatere a schimbărilor climatice; invită 
Comisia să facă în așa fel încât industriile 
cu emisii ridicate de carbon să nu 
beneficieze de subvenții din partea UE, 
tranziția industriilor ale căror produse 
finite sunt incompatibile cu obiectivele 
tranziției verzi să fie sprijinită, iar BEI să 
fie mai bine utilizată ca „banca pentru 
climă” a Uniunii, să crească finanțarea 
durabilă pentru sectoarele public și privat 
și să sprijine întreprinderile în procesul de 
decarbonizare și să utilizeze mecanismul 
de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon ca modalitate de a proteja 
producătorii și locurile de muncă din UE 
împotriva concurenței internaționale 
neloiale;

Or. fr

Amendamentul 449
Gianna Gancia

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a hidrogenului ca potențială 
tehnologie revoluționară; mai solicită să se 
acorde mai multă atenție securității 
rețelelor și aprovizionării cu energie; invită 
Consiliul să majoreze cheltuielile de la 
bugetul UE destinate eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice; invită 
Comisia să facă în așa fel, încât că 
industriile cu emisii ridicate de carbon să 
nu beneficieze de subvenții din partea UE 

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; este 
conștient de faptul că definiția acestui 
cadru are sens numai dacă este convenită 
inclusiv cu țările terțe implicate în mod 
mai direct; consideră că toate sectoarele ar 
trebui să contribuie la realizarea 
obiectivelor Uniunii în domeniul climei și, 
în acest sens, subliniază importanța gazului 
ca mijloc de tranziție energetică și a 
hidrogenului ca potențială tehnologie 
revoluționară; mai solicită să se acorde mai 
multă atenție securității rețelelor și 
aprovizionării cu energie; invită Consiliul 
să majoreze cheltuielile de la bugetul UE 
destinate eforturilor de combatere a 
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și ca BEI să fie mai bine utilizată ca „banca 
pentru climă” a Uniunii, să crească 
finanțarea durabilă pentru sectoarele public 
și privat și să sprijine întreprinderile în 
procesul de decarbonizare și să utilizeze 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon ca modalitate 
de a proteja producătorii și locurile de 
muncă din UE împotriva concurenței 
internaționale neloiale;

schimbărilor climatice; invită Comisia să 
facă în așa fel, încât că industriile cu emisii 
ridicate de carbon să nu beneficieze de 
subvenții din partea UE și ca BEI să fie 
mai bine utilizată ca „banca pentru climă” 
a Uniunii, să crească finanțarea durabilă 
pentru sectoarele public și privat și să 
sprijine întreprinderile în procesul de 
decarbonizare și să utilizeze mecanismul 
de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon ca modalitate de a proteja 
producătorii și locurile de muncă din UE 
împotriva concurenței internaționale 
neloiale;

Or. it

Amendamentul 450
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită 
un tablou de bord al obiectivelor în 
materie de climă ca foaie de parcurs 
pentru conceperea industriei viitorului; 
consideră că toate sectoarele ar trebui să 
contribuie la realizarea obiectivelor 
Uniunii în domeniul climei și, în acest 
sens, subliniază importanța gazului ca 
mijloc de tranziție energetică și a 
hidrogenului ca potențială tehnologie 
revoluționară; mai solicită să se acorde 
mai multă atenție securității rețelelor și 
aprovizionării cu energie; invită Consiliul 
să majoreze cheltuielile de la bugetul UE 
destinate eforturilor de combatere a 
schimbărilor climatice; invită Comisia să 
facă în așa fel, încât că industriile cu 
emisii ridicate de carbon să nu beneficieze 
de subvenții din partea UE și ca BEI să 
fie mai bine utilizată ca „banca pentru 

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă trebuie să 
se bazeze pe un cadru de reglementare 
care să stabilească o traiectorie de 
reducere globală a emisiilor în vederea 
realizării obiectivelor Uniunii pentru 2030 
în materie de climă și de obținere a unui 
nivel de emisii nete de GES egal cu zero, 
în conformitate cu Acordul de la Paris – 
cu obiective intermediare clare pe cinci 
ani și cu indicatori; consideră că toate 
sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța elaborării de către Comisie a 
unor căi specifice fiecărui sector care să 
stabilească acțiunile necesare pentru a 
realiza aceste obiective și a asigura 
coerența politicilor; subliniază că aceste 
căi climatice sporesc certitudinea pe 
termen lung pentru investitori și 
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climă” a Uniunii, să crească finanțarea 
durabilă pentru sectoarele public și privat 
și să sprijine întreprinderile în procesul de 
decarbonizare și să utilizeze mecanismul 
de ajustare la frontieră a emisiilor de 
dioxid de carbon ca modalitate de a 
proteja producătorii și locurile de muncă 
din UE împotriva concurenței 
internaționale neloiale;

predictibilitatea în materie de 
reglementare și servesc drept orientări 
pentru viitoarele măsuri de politică, 
acestea orientând, la rândul lor, deciziile 
industriale și de investiții viitoare;

Or. en

Amendamentul 451
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a hidrogenului ca potențială 
tehnologie revoluționară; mai solicită să se 
acorde mai multă atenție securității 
rețelelor și aprovizionării cu energie; invită 
Consiliul să majoreze cheltuielile de la 
bugetul UE destinate eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice; invită 
Comisia să facă în așa fel, încât că 
industriile cu emisii ridicate de carbon să 
nu beneficieze de subvenții din partea UE 
și ca BEI să fie mai bine utilizată ca „banca 
pentru climă” a Uniunii, să crească 
finanțarea durabilă pentru sectoarele public 
și privat și să sprijine întreprinderile în 
procesul de decarbonizare și să utilizeze 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon ca modalitate 
de a proteja producătorii și locurile de 

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța consolidării cercetării și 
dezvoltării tehnologice ca factori esențiali 
în sprijinirea tranziției, precum și a 
gazului ca mijloc de tranziție energetică și 
a hidrogenului ca potențială tehnologie 
revoluționară; mai solicită să se acorde mai 
multă atenție securității rețelelor și 
aprovizionării cu energie; invită Consiliul 
să majoreze cheltuielile de la bugetul UE 
destinate eforturilor de combatere a 
schimbărilor climatice; invită Comisia să 
facă în așa fel, încât că industriile cu emisii 
ridicate de carbon să nu beneficieze de 
subvenții din partea UE și ca BEI să fie 
mai bine utilizată ca „banca pentru climă” 
a Uniunii, să crească finanțarea durabilă 
pentru sectoarele public și privat și să 
sprijine întreprinderile în procesul de 
decarbonizare și să utilizeze mecanismul 
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muncă din UE împotriva concurenței 
internaționale neloiale;

de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon ca modalitate de a proteja 
producătorii și locurile de muncă din UE 
împotriva concurenței internaționale 
neloiale;

Or. it

Amendamentul 452
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a hidrogenului ca potențială 
tehnologie revoluționară; mai solicită să se 
acorde mai multă atenție securității 
rețelelor și aprovizionării cu energie; invită 
Consiliul să majoreze cheltuielile de la 
bugetul UE destinate eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice; invită 
Comisia să facă în așa fel, încât că 
industriile cu emisii ridicate de carbon să 
nu beneficieze de subvenții din partea UE 
și ca BEI să fie mai bine utilizată ca „banca 
pentru climă” a Uniunii, să crească 
finanțarea durabilă pentru sectoarele public 
și privat și să sprijine întreprinderile în 
procesul de decarbonizare și să utilizeze 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon ca modalitate 
de a proteja producătorii și locurile de 
muncă din UE împotriva concurenței 
internaționale neloiale;

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, reamintește rolul 
strategic al infrastructurilor de energie 
electrică pentru tranziția energetică și cea 
climatică, subliniază importanța gazului ca 
mijloc de tranziție energetică și a 
hidrogenului ca potențială tehnologie 
revoluționară; mai solicită să se acorde mai 
multă atenție securității rețelelor și 
aprovizionării cu energie; invită Consiliul 
să majoreze cheltuielile de la bugetul UE 
destinate eforturilor de combatere a 
schimbărilor climatice; invită Comisia să 
facă în așa fel, încât că industriile cu emisii 
ridicate de carbon să nu beneficieze de 
subvenții din partea UE și ca BEI să fie 
mai bine utilizată ca „banca pentru climă” 
a Uniunii, să crească finanțarea durabilă 
pentru sectoarele public și privat și să 
sprijine întreprinderile în procesul de 
decarbonizare și să utilizeze mecanismul 
de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon ca modalitate de a proteja 
producătorii și locurile de muncă din UE 
împotriva concurenței internaționale 
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neloiale;

Or. en

Amendamentul 453
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie 
de climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a hidrogenului ca potențială 
tehnologie revoluționară; mai solicită să se 
acorde mai multă atenție securității 
rețelelor și aprovizionării cu energie; invită 
Consiliul să majoreze cheltuielile de la 
bugetul UE destinate eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice; invită 
Comisia să facă în așa fel, încât că 
industriile cu emisii ridicate de carbon să 
nu beneficieze de subvenții din partea UE 
și ca BEI să fie mai bine utilizată ca 
„banca pentru climă” a Uniunii, să 
crească finanțarea durabilă pentru 
sectoarele public și privat și să sprijine 
întreprinderile în procesul de 
decarbonizare și să utilizeze mecanismul 
de ajustare la frontieră a emisiilor de 
dioxid de carbon ca modalitate de a 
proteja producătorii și locurile de muncă 
din UE împotriva concurenței 
internaționale neloiale;

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
cadru de guvernanță pentru a stabili 
obiective, a defini foi de parcurs 
sectoriale, a monitoriza progresele 
înregistrate în ceea ce privește tranziția 
industrială utilizând, în special, criteriile 
stabilite în taxonomia UE și prezentarea 
anuală obligatorie de informații 
referitoare la taxonomie, precum și 
pentru a asigura coerența politicilor; în 
acest sens, invită Comisia să instituie un 
observator independent pentru conceperea 
industriei viitorului; consideră că toate 
sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și al mediului și, ținând seama de 
acest lucru, invită Comisia să elaboreze o 
strategie globală cu un calendar clar 
pentru monitorizarea progreselor și, în 
acest sens, subliniază importanța energiei 
din surse regenerabile și a hidrogenului 
din surse regenerabile pentru tranziția 
sectoarelor industriale pe o cale neutră 
din punct de vedere climatic și importanța 
gazului ca mijloc de tranziție energetică și 
a hidrogenului ca potențială tehnologie 
revoluționară și solicită să se acorde mai 
multă atenție securității rețelelor și 
aprovizionării cu energie; invită Consiliul 
să majoreze cheltuielile de la bugetul UE 
destinate acțiunilor climatice;

Or. en
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Amendamentul 454
Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a hidrogenului ca potențială 
tehnologie revoluționară; mai solicită să se 
acorde mai multă atenție securității 
rețelelor și aprovizionării cu energie; invită 
Consiliul să majoreze cheltuielile de la 
bugetul UE destinate eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice; invită 
Comisia să facă în așa fel, încât că 
industriile cu emisii ridicate de carbon să 
nu beneficieze de subvenții din partea UE 
și ca BEI să fie mai bine utilizată ca „banca 
pentru climă” a Uniunii, să crească 
finanțarea durabilă pentru sectoarele public 
și privat și să sprijine întreprinderile în 
procesul de decarbonizare și să utilizeze 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon ca modalitate 
de a proteja producătorii și locurile de 
muncă din UE împotriva concurenței 
internaționale neloiale;

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a hidrogenului ca potențială 
tehnologie revoluționară; mai solicită să se 
acorde mai multă atenție securității 
rețelelor și aprovizionării cu energie; invită 
Consiliul să majoreze cheltuielile de la 
bugetul UE destinate eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice și 
solicită ca BEI să fie mai bine utilizată ca 
„banca pentru climă” a Uniunii, să crească 
finanțarea durabilă pentru sectoarele public 
și privat și să sprijine întreprinderile în 
procesul de decarbonizare și să utilizeze 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon ca modalitate 
de a proteja producătorii și locurile de 
muncă din UE împotriva concurenței 
internaționale neloiale;

Or. en

Amendamentul 455
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a hidrogenului ca potențială 
tehnologie revoluționară; mai solicită să se 
acorde mai multă atenție securității 
rețelelor și aprovizionării cu energie; invită 
Consiliul să majoreze cheltuielile de la 
bugetul UE destinate eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice; invită 
Comisia să facă în așa fel, încât că 
industriile cu emisii ridicate de carbon să 
nu beneficieze de subvenții din partea UE 
și ca BEI să fie mai bine utilizată ca „banca 
pentru climă” a Uniunii, să crească 
finanțarea durabilă pentru sectoarele public 
și privat și să sprijine întreprinderile în 
procesul de decarbonizare și să utilizeze 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon ca modalitate 
de a proteja producătorii și locurile de 
muncă din UE împotriva concurenței 
internaționale neloiale;

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța surselor de energie care nu 
generează gaze cu efect de seră, a gazului 
ca mijloc de tranziție energetică și a 
hidrogenului ca potențială tehnologie 
revoluționară; mai solicită să se acorde mai 
multă atenție securității rețelelor și 
aprovizionării cu energie; invită Consiliul 
să majoreze cheltuielile de la bugetul UE 
destinate eforturilor de combatere a 
schimbărilor climatice; invită Comisia să 
facă în așa fel, încât că industriile cu emisii 
ridicate de carbon să nu beneficieze de 
subvenții din partea UE și ca BEI să fie 
mai bine utilizată ca „banca pentru climă” 
a Uniunii, să crească finanțarea durabilă 
pentru sectoarele public și privat și să 
sprijine întreprinderile în procesul de 
decarbonizare și să utilizeze mecanismul 
de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon ca modalitate de a proteja 
producătorii și locurile de muncă din UE 
împotriva concurenței internaționale 
neloiale;

Or. fr

Amendamentul 456
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Carlos Zorrinho, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. susține că o politică industrială 15. susține că o politică industrială 
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europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a hidrogenului ca potențială 
tehnologie revoluționară; mai solicită să se 
acorde mai multă atenție securității 
rețelelor și aprovizionării cu energie; invită 
Consiliul să majoreze cheltuielile de la 
bugetul UE destinate eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice; invită 
Comisia să facă în așa fel, încât că 
industriile cu emisii ridicate de carbon să 
nu beneficieze de subvenții din partea UE 
și ca BEI să fie mai bine utilizată ca „banca 
pentru climă” a Uniunii, să crească 
finanțarea durabilă pentru sectoarele public 
și privat și să sprijine întreprinderile în 
procesul de decarbonizare și să utilizeze 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon ca modalitate 
de a proteja producătorii și locurile de 
muncă din UE împotriva concurenței 
internaționale neloiale;

europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului decarbonizat și din 
surse regenerabile ca mijloc de tranziție 
energetică și a hidrogenului curat, în 
special a hidrogenului verde, ca potențială 
tehnologie revoluționară; mai solicită să se 
acorde mai multă atenție securității 
rețelelor și aprovizionării cu energie; invită 
Consiliul să majoreze cheltuielile de la 
bugetul UE destinate eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice; invită 
Comisia să facă în așa fel încât industriile 
cu o relocare considerabilă a emisiilor de 
dioxid de carbon să nu beneficieze de 
subvenții din partea UE și BEI să fie mai 
bine utilizată ca „banca pentru climă” a 
Uniunii, să crească finanțarea durabilă 
pentru sectoarele public și privat și să 
sprijine întreprinderile în procesul de 
decarbonizare și să utilizeze mecanismul 
de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon ca modalitate de a proteja 
producătorii și locurile de muncă din UE 
împotriva concurenței internaționale 
neloiale;

Or. en

Amendamentul 457
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
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că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a hidrogenului ca potențială 
tehnologie revoluționară; mai solicită să se 
acorde mai multă atenție securității 
rețelelor și aprovizionării cu energie; invită 
Consiliul să majoreze cheltuielile de la 
bugetul UE destinate eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice; invită 
Comisia să facă în așa fel, încât că 
industriile cu emisii ridicate de carbon să 
nu beneficieze de subvenții din partea UE 
și ca BEI să fie mai bine utilizată ca „banca 
pentru climă” a Uniunii, să crească 
finanțarea durabilă pentru sectoarele public 
și privat și să sprijine întreprinderile în 
procesul de decarbonizare și să utilizeze 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon ca modalitate 
de a proteja producătorii și locurile de 
muncă din UE împotriva concurenței 
internaționale neloiale;

că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a hidrogenului ca potențială 
tehnologie revoluționară; mai solicită să se 
acorde mai multă atenție securității 
rețelelor și aprovizionării cu energie, în 
special pentru industriile energointensive; 
invită Consiliul să majoreze cheltuielile de 
la bugetul UE destinate eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice; invită 
Comisia să facă în așa fel, încât că 
industriile cu emisii ridicate de carbon să 
nu beneficieze de subvenții din partea UE 
și ca BEI să fie mai bine utilizată ca „banca 
pentru climă” a Uniunii, să crească 
finanțarea durabilă pentru sectoarele public 
și privat și să sprijine întreprinderile în 
procesul de decarbonizare și să utilizeze 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon ca modalitate 
de a proteja producătorii și locurile de 
muncă din UE împotriva concurenței 
internaționale neloiale;

Or. fr

Amendamentul 458
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită 
un tablou de bord al obiectivelor în 
materie de climă ca foaie de parcurs 
pentru conceperea industriei viitorului; 
consideră că toate sectoarele ar trebui să 
contribuie la realizarea obiectivelor 
Uniunii în domeniul climei și, în acest 
sens, subliniază importanța gazului ca 
mijloc de tranziție energetică și a 
hidrogenului ca potențială tehnologie 

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă, capabilă 
să conceapă industria viitorului și care să 
nu lase pe nimeni în urmă, necesită un 
cadru de guvernanță puternic, care să 
stabilească obiective, să definească foi de 
parcurs sectoriale privind tranzițiile 
industriale, să monitorizeze progresele și, 
în cele din urmă, să asigure coerența 
politicilor; consideră că toate sectoarele ar 
trebui să contribuie la realizarea 
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revoluționară; mai solicită să se acorde 
mai multă atenție securității rețelelor și 
aprovizionării cu energie; invită Consiliul 
să majoreze cheltuielile de la bugetul UE 
destinate eforturilor de combatere a 
schimbărilor climatice; invită Comisia să 
facă în așa fel, încât că industriile cu 
emisii ridicate de carbon să nu beneficieze 
de subvenții din partea UE și ca BEI să 
fie mai bine utilizată ca „banca pentru 
climă” a Uniunii, să crească finanțarea 
durabilă pentru sectoarele public și privat 
și să sprijine întreprinderile în procesul de 
decarbonizare și să utilizeze mecanismul 
de ajustare la frontieră a emisiilor de 
dioxid de carbon ca modalitate de a 
proteja producătorii și locurile de muncă 
din UE împotriva concurenței 
internaționale neloiale;

obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei; invită, prin urmare, Comisia să 
definească o guvernanță favorabilă 
incluziunii și transparentă pentru 
definirea unei foi de parcurs clare pentru 
obiectivele în domeniul climei și obiectivul 
de a obține zero emisii nete de GES până 
în 2050, cu obiective intermediare pentru 
2030 și 2040, precum și a unor căi 
sectoriale relative și a unor obiective care 
să ghideze transformările industriale; 
invită, în plus, Comisia să instituie un 
observator independent format din 
experți, părțile interesate și societatea 
civilă pentru a monitoriza și a raporta 
progresele înregistrate de sectoarele 
industriale în vederea realizării acestor 
obiective, precum și să sugereze măsuri de 
corectare a traiectoriei în cazul 
sectoarelor industriale care deviază de la 
aceasta;

Or. en

Amendamentul 459
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța gazului ca mijloc de tranziție 
energetică și a hidrogenului ca potențială 
tehnologie revoluționară; mai solicită să se 
acorde mai multă atenție securității 
rețelelor și aprovizionării cu energie; invită 
Consiliul să majoreze cheltuielile de la 

15. susține că o politică industrială 
europeană cu adevărat eficientă necesită un 
tablou de bord al obiectivelor în materie de 
climă ca foaie de parcurs pentru 
conceperea industriei viitorului; consideră 
că toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul 
climei și, în acest sens, subliniază 
importanța hidrogenului verde ca 
potențială tehnologie revoluționară; mai 
solicită să se acorde mai multă atenție 
securității rețelelor și aprovizionării cu 
energie; invită Consiliul să majoreze 
cheltuielile de la bugetul UE destinate 
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bugetul UE destinate eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice; invită 
Comisia să facă în așa fel, încât că 
industriile cu emisii ridicate de carbon să 
nu beneficieze de subvenții din partea UE 
și ca BEI să fie mai bine utilizată ca „banca 
pentru climă” a Uniunii, să crească 
finanțarea durabilă pentru sectoarele public 
și privat și să sprijine întreprinderile în 
procesul de decarbonizare și să utilizeze 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon ca 
modalitate de a proteja producătorii și 
locurile de muncă din UE împotriva 
concurenței internaționale neloiale;

eforturilor de combatere a schimbărilor 
climatice; invită Comisia să facă în așa fel 
încât industriile cu o relocare 
considerabilă a emisiilor de dioxid de 
carbon să nu beneficieze de subvenții din 
partea UE și BEI să fie mai bine utilizată 
ca „banca pentru climă” a Uniunii, să 
crească finanțarea durabilă pentru 
sectoarele public și privat și să sprijine 
întreprinderile în procesul de decarbonizare 
și invită, prin urmare, Comisia să adopte 
o nouă strategie PI care să promoveze 
transferul de tehnologii ecologice 
esențiale în țări în curs de dezvoltare, 
acordând licențe gratuite sau deschise 
pentru aceste tehnologii;

Or. en

Amendamentul 460
Salvatore De Meo

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a.  invită Comisia să sporească 
protecția împotriva relocării emisiilor de 
dioxid de carbon, inclusiv pentru 
industriile mici și mijlocii, fără a denatura 
concurența, și să asigure faptul că 
producția industrială prosperă în Europa, 
precum și o mai bună utilizare a BEI ca 
„banca pentru climă” a Uniunii, să 
crească finanțarea durabilă pentru 
sectoarele public și privat, să sprijine 
întreprinderile în procesul de 
decarbonizare și să ia în considerare 
mecanismele de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon, cât mai 
curând posibil, aceste mecanisme fiind 
compatibile cu normele OMC și cu 
celelalte acorduri de liber schimb ale 
Uniunii, ca o modalitate de a asigura un 
mediu competitiv pentru industriile UE, 
inclusiv pentru producătorii din aval, pe 
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baza unor evaluări detaliate ale 
impactului; subliniază că îmbunătățirea 
parcului imobiliar prezintă cel mai mare 
potențial de a realiza obiectivele UE în 
domeniul energiei și al climei și că 
politica, finanțarea și 
inovarea/digitalizarea sunt cei trei factori-
cheie pentru un mediu construit durabil; 
consideră că maximizarea potențialului 
de eficiență energetică al clădirilor va 
necesita o combinație inteligentă a 
punerii riguroase în aplicare a politicilor 
existente, noi inițiative de politică pentru 
eliminarea treptată a clădirilor cu cele 
mai slabe performanțe energetice, 
mecanisme de finanțare adecvate și 
investiții în soluții inovatoare;

Or. en

Amendamentul 461
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită Comisia să sporească 
protecția împotriva relocării emisiilor de 
dioxid de carbon, inclusiv pentru 
industriile mici și mijlocii, fără a denatura 
concurența, și să asigure faptul că 
producția industrială prosperă în Europa, 
precum și o mai bună utilizare a BEI ca 
„banca pentru climă” a Uniunii, să 
crească finanțarea durabilă pentru 
sectoarele public și privat și să sprijine 
întreprinderile în procesul de 
decarbonizare și să ia în considerare 
mecanismele de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon, cât mai 
curând posibil, aceste mecanisme fiind 
compatibile cu normele OMC și cu 
celelalte acorduri de liber schimb ale 
Uniunii, ca o modalitate de a asigura un 
mediu competitiv pentru industriile UE, 
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inclusiv pentru producătorii din aval, pe 
baza unor evaluări detaliate ale 
impactului; subliniază că îmbunătățirea 
parcului imobiliar prezintă cel mai mare 
potențial de a realiza obiectivele UE în 
domeniul energiei și al climei și că 
politica, finanțarea și 
inovarea/digitalizarea sunt cei trei factori-
cheie pentru un mediu construit durabil; 
consideră că maximizarea potențialului 
de eficiență energetică al clădirilor va 
necesita o combinație inteligentă a 
punerii riguroase în aplicare a politicilor 
existente, noi inițiative de politică pentru 
eliminarea treptată a clădirilor cu cele 
mai slabe performanțe energetice, 
mecanisme de finanțare adecvate și 
investiții în soluții inovatoare;

Or. en

Amendamentul 462
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
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 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită Comisia să sporească 
protecția împotriva relocării emisiilor de 
dioxid de carbon, inclusiv pentru 
industriile mici și mijlocii, fără a denatura 
concurența, și să asigure faptul că 
producția industrială prosperă în Europa, 
precum și o mai bună utilizare a BEI ca 
„banca pentru climă” a Uniunii, să 
crească finanțarea durabilă pentru 
sectoarele public și privat și să sprijine 
întreprinderile în procesul de 
decarbonizare și să ia în considerare 
mecanismele de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon, cât mai 
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curând posibil, aceste mecanisme fiind 
compatibile cu normele OMC și cu 
celelalte acorduri de liber schimb ale 
Uniunii ca o modalitate de a asigura un 
mediu competitiv pentru industriile UE, 
inclusiv pentru producătorii din aval, pe 
baza unor evaluări detaliate ale 
impactului; subliniază că îmbunătățirea 
parcului imobiliar prezintă cel mai mare 
potențial de a realiza obiectivele UE în 
domeniul energiei și al climei și că 
politica, finanțarea și 
inovarea/digitalizarea sunt cei trei factori-
cheie pentru un mediu construit durabil; 
consideră că maximizarea potențialului 
de eficiență energetică al clădirilor va 
necesita o combinație inteligentă a 
punerii riguroase în aplicare a politicilor 
existente, noi inițiative de politică pentru 
eliminarea treptată a clădirilor cu cele 
mai slabe performanțe energetice, 
mecanisme de finanțare adecvate și 
investiții în soluții inovatoare;

Or. en

Amendamentul 463
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază importanța majoră a 
industriei europene pentru bunăstarea și 
decarbonizarea europeană; subliniază, de 
asemenea, creșterea costurilor de 
producție pentru industria europeană 
care respectă standarde sociale și de 
mediu ridicate și contribuie la 
neutralitatea climatică până în 2050, 
precum și creșterea concurenței 
internaționale, care conduce la un 
surplus de produse importate ieftine pe 
piețele europene; îndeamnă Comisia, în 
această privință, să sporească și să 



PE653.877v02-00 98/181 AM\1208890RO.docx

RO

mențină instrumentele eficace de 
prevenire a relocării emisiilor de dioxid de 
carbon, prevenind totodată profiturile 
excepționale, inclusiv evaluând 
necesitatea unor certificate de emisii 
suplimentare cu titlu gratuit, a ajutorului 
de stat pentru a compensa costurile 
indirecte cu energia electrică în cadrul 
EU ETS, precum și a unei ajustări la 
frontieră a emisiilor de dioxid de carbon 
care să fie compatibilă cu normele OMC; 
invită, de asemenea, Comisia, să utilizeze 
pe deplin instrumentele sale de apărare 
comercială și măsurile de salvgardare și 
să impună angajamentul deplin față de 
Acordul de la Paris și față de standardele 
de muncă ale OIM drept condiție 
prealabilă pentru acordurile de liber 
schimb;

Or. en

Amendamentul 464
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită Comisia să instituie un 
observator independent echilibrat, format 
din experți relevanți și părți interesate, 
inclusiv din organizații ale societății 
civile, pentru a monitoriza în permanență 
progresele înregistrate de sectoarele 
industriale individuale în direcția 
realizării obiectivelor în domeniul climei, 
în special a obiectivului de a obține zero 
emisii nete de GES, precum și pentru a 
consilia Comisia cu privire la aplicarea 
taxonomiei UE în domeniul 
sustenabilității, inclusiv cu privire la 
infrastructura, proiectele și obiectivele 
prioritare, și pentru a sugera acțiuni 
corective bazate pe dovezi, într-o manieră 
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incluzivă și transparentă, în cazul în care 
emisiile generate de sectorul industrial 
deviază de la calea specifică stabilită;

Or. en

Amendamentul 465
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază importanța agendei de 
creștere durabilă ghidată de știință și 
inovare, care să promoveze deschiderea 
economică și piețe favorabile inovării; 
subliniază că aceasta ar trebui să se 
bazeze pe o abordare globală, care 
necesită un mix ambițios de politici cu 
niveluri mai mari de investiții, inclusiv 
investiții străine directe, în cercetare și 
inovare și în reînnoirea industriei 
europene atât în sectoare noi, 
promițătoare, cât și în sectoare mature;

Or. en

Amendamentul 466
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită Comisia să reevalueze și să 
adapteze legislația europeană privind 
protecția mediului, cum ar fi Directiva 
2011/92/UE privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private 
asupra mediului, pentru a permite și a 
accelera procedurile de aprobare a 
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proiectelor de infrastructură la scară 
largă, care sunt necesare pentru 
transformarea cu succes a sectorului 
energetic și a celui de mobilitate; să 
asigure o elaborare coerentă a politicilor 
la nivel european cu privire la noul Pact 
verde.

Or. en

Amendamentul 467
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. reamintește faptul că doar o rețea 
de infrastructură performantă poate 
garanta competitivitatea industriei 
europene; solicită o politică de investiții 
pe termen lung pentru dotarea și 
renovarea infrastructurilor, precum și 
reducerea barierelor administrative care 
frânează progresul rețelelor 
transeuropene;

Or. fr

Amendamentul 468
Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. Obiectivul de neutralitate a 
emisiilor de dioxid de carbon necesită 
investiții importante în sectorul nostru 
energetic. Trebuie să garantăm 
accesibilitatea prețurilor energiei pentru 
întreprinderi și consumatori și asigurarea 
în orice moment a aprovizionării cu 
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energie.

Or. en

Amendamentul 469
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită Consiliul să majoreze 
cheltuielile în domeniul climei la cel puțin 
40 % din bugetul UE și să asigure faptul 
că cheltuielile generale sunt în 
conformitate cu obiectivul de eliminare 
treptată a subvențiilor directe și indirecte 
pentru combustibili fosili;

Or. en

Amendamentul 470
Ismail Ertug

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită Comisia să dea dovadă de 
ambiție în cadrul viitoarei alianțe pentru 
hidrogen curat, punând accentul pe 
hidrogenul verde din surse regenerabile 
de energie;

Or. en

Amendamentul 471
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. consideră că îmbunătățirea 
parcului imobiliar prezintă cel mai mare 
potențial de a realiza obiectivele UE în 
domeniul energiei și al climei.

Or. en

Amendamentul 472
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. subliniază necesitatea unor 
cantități semnificative de energie 
accesibilă ca preț, sigură și din surse 
regenerabile și a unor purtători de 
energie din surse regenerabile, cum ar fi 
hidrogenul verde, precum și a 
infrastructurii relevante, pentru 
decarbonizarea proceselor industriale; 
subliniază, astfel, necesitatea integrării 
sectoriale inteligente a industriei și a 
sectorului energetic; invită Comisia și 
statele membre să sprijine în continuare 
utilizarea energiilor din surse 
regenerabile, a stocării energiei, a 
rețelelor de energie electrică și a 
instalațiilor de producție pentru 
hidrogenul verde; invită, totodată, 
Comisia să evalueze gradul de pregătire 
pentru hidrogen al infrastructurii 
europene de gaze și să elaboreze o foaie 
de parcurs pentru hidrogen, care să 
includă capacitatea europeană actuală și 
potențială de a produce hidrogen verde, 
necesitatea de a importa hidrogen verde și 
rolul hidrogenului albastru în 
decarbonizare ca o moleculă de tranziție 
către utilizarea exclusivă a hidrogenului 
verde;
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Or. en

Amendamentul 473
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. insistă asupra eliminării treptate a 
combustibililor fosili și asupra necesității 
de a institui un sistem energetic extrem de 
eficient și bazat integral pe energie din 
surse regenerabile; reamintește 
importanța asigurării energiei din surse 
regenerabile la prețuri competitive la nivel 
mondial pentru industrii și, în acest scop, 
necesitatea de a sprijini producția masivă 
de energie din surse regenerabile în 
Uniune, de a accelera dezvoltarea și 
integrarea capacităților regenerabile în 
mixul energetic și de a facilita 
electrificarea industriei și, dacă acest 
lucru nu este posibil, de a utiliza soluții 
care utilizează hidrogen bazat complet pe 
surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 474
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. consideră că instrumentele de 
asigurare tradiționale nu sunt suficiente 
pentru a acoperi pierderile generate de 
întreruperea activității cauzată de o 
pandemie și că este necesară o soluție 
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ambițioasă la nivelul UE pentru a 
anticipa și a gestiona efectele negative ale 
unei pandemii sau crize sistemice viitoare 
asupra cetățenilor, întreprinderilor și 
economiei; invită Comisia să depună 
eforturi pentru crearea unui cadru care 
să implice investitori instituționali, statele 
membre și UE pentru a acoperi pierderile 
generate de întreruperea activității în 
cazul unei pandemii viitoare;

Or. en

Amendamentul 475
Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. subliniază necesitatea de a sprijini 
stimulentele integrate și armonizate, atât 
pentru circularitate, cât și pentru 
producția primară curată și de a lua în 
considerare noi obiective și planuri pentru 
transformarea pe termen mediu și lung în 
conformitate cu obiectivele UE în 
domeniul climei și al mediului pentru 
2030, 2040 și 2050 pentru a facilita 
tranziția sectoarelor industriale, ținând 
seama în același timp de particularitățile 
regionale;

Or. en

Amendamentul 476
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. invită Comisia să facă în așa fel 
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încât industriile cu o relocare 
considerabilă a emisiilor de dioxid de 
carbon să nu beneficieze de subvenții din 
partea UE, BEI să fie mai bine utilizată 
ca „banca pentru climă” a Uniunii și să 
crească finanțarea pentru sectoarele 
public și privat în conformitate cu 
taxonomia în domeniul sustenabilității;

Or. en

Amendamentul 477
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 15 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15c. invită Comisia să exploreze o serie 
de mecanisme pentru a proteja 
producătorii și locurile de muncă din UE 
împotriva concurenței internaționale 
neloiale și să încurajeze partenerii 
comerciali să adopte o legislație 
ambițioasă privind clima și protecția 
mediului; în această privință, salută 
intenția Comisiei de a pune în aplicare o 
taxă pe carbon la frontiere compatibilă cu 
normele OMC și invită, în acest context, 
Comisia să evalueze modul în care ar 
putea fi elaborată o taxă pe emisiile 
adăugate (TEA) aplicată produselor 
finite, monetizând taxa pe valoarea 
adăugată pentru emisiile de CO2 generate 
de procesul de fabricație a acestor 
produse;

Or. en

Amendamentul 478
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel

Propunere de rezoluție
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Punctul 15 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15c. subliniază că decarbonizarea 
proceselor de producție industrială 
trebuie să fie o opțiune viabilă pentru 
industrie și observă cu îngrijorare că 
multe tehnologii curate deja disponibile și 
multe infrastructuri de sprijin, inclusiv 
cea energetică, încă nu sunt competitive 
cu tehnologiile și energia cu o intensitate 
mare a emisiilor de CO2; încurajează 
Comisia să evalueze și să ia în 
considerare noi modalități de abordare a 
acestei probleme, cum ar fi contractele pe 
diferență pentru dioxid de carbon, 
prețurile energiei în sectorul industrial și 
cotele de conținut de materiale de bază 
curate și reciclate din produsele finite;

Or. en

Amendamentul 479
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15c. invită Consiliul să majoreze 
cheltuielile în domeniul climei din bugetul 
UE la cel puțin 50 % și să introducă în 
Regulamentul privind CFM garanții 
obligatorii din punct de vedere juridic în 
conformitate cu principiul de „a nu 
provoca prejudicii”, pentru a opri 
finanțarea sectoarelor poluante și a 
îndeplini obligația legală a UE conform 
Acordului de la Paris de a alinia fluxurile 
financiare la obiectivele acestui acord și 
de a elimina treptat subvențiile pentru 
combustibili fosili;

Or. en
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Amendamentul 480
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 15 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15d. subliniază importanța deosebită a 
tranziției către neutralitatea climatică 
pentru industriile mari consumatoare de 
energie; invită Comisia să elaboreze o 
strategie pentru decarbonizarea acestora, 
precum și măsuri de sprijin specifice 
pentru a preveni disponibilizările, 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon și 
închiderile de întreprinderi industriale; 
salută, în această privință, strategiile 
anunțate pentru oțel curat și substanțe 
chimice durabile;

Or. en

Amendamentul 481
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15d. solicită o mai bună utilizare a BEI 
ca „banca pentru climă” a Uniunii și 
creșterea finanțării durabile prin 
aplicarea taxonomiei în domeniul 
sustenabilității pentru toate sectoarele 
publice și private; invită, de asemenea, 
Comisia să realizeze rapid o „taxonomie 
maro” – o clasificare a investițiilor care 
contravin obiectivelor de mediu, în 
conformitate cu Regulamentul privind 
taxonomia;
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Or. en

Amendamentul 482
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 15 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15e. subliniază importanța ajutorului 
de stat pentru sprijinirea industriei pe 
parcursul decarbonizării și al digitalizării; 
salută, în această privință, revizuirea 
orientărilor privind ajutorul de stat 
anunțată pentru 2021; consideră că, 
pentru revizuire, Comisia ar trebui să țină 
seama de distorsiunile la nivel mondial și 
că UE trebuie să rămână competitivă, cu 
state care să își asigure competitivitatea 
printr-un cuantum ridicat al finanțării de 
stat; încurajează Comisia să clarifice, în 
cadrul revizuirii, condițiile pentru PIIEC, 
inclusiv pentru proiectele de tranziție 
industrială și energetică din cadrul 
instalațiilor noi și al celor existente;

Or. en

Amendamentul 483
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15e. consideră că toate măsurile 
existente privind relocarea emisiilor de 
dioxid de carbon ar trebui să fie înlocuite 
cu politici și instrumente care să 
internalizeze toate costurile legate de 
emisiile de GES; salută, în această 
privință, angajamentul Comisiei de a crea 
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un mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon compatibil 
cu normele OMC ca parte a unei strategii 
mai ample pentru o economie 
decarbonizată competitivă a UE care să 
sprijine nivelul de ambiție în materie de 
climă al UE, asigurând în același timp 
condiții de concurență echitabile în 
comerțul internațional; subliniază că 
acest lucru ar trebui să fie o alternativă la 
măsurile existente din cadrul EU ETS, iar 
nu să completeze aceste măsuri.

Or. en

Amendamentul 484
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Marc Botenga

Propunere de rezoluție
Punctul 15 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15f. solicită un flux de finanțare 
specific pentru reabilitarea energetică a 
clădirilor, pentru a stimula „valul de 
renovări ale clădirilor” planificat, prin 
mijloacele financiare necesare prevăzute 
în planul de redresare; subliniază că, în 
viitoarea propunere privind valul de 
renovări ale clădirilor și obligația statelor 
membre de a stabili strategii pe termen 
lung pentru a realiza un parc imobiliar 
extrem de eficient din punct de vedere 
energetic și decarbonizat, ar trebui să se 
acorde prioritate deplină principiului 
„eficiența energetică pe primul loc”, care, 
prin urmare, ar trebui să accelereze 
renovările aprofundate și înlocuirea 
sistemelor de termoficare și de răcire 
bazate pe combustibili fosili și ineficiente; 
subliniază că programele integrate de 
renovare aprofundată care acoperă 
comune sau districte întregi pot fi utilizate 
la un cost mai mic și cu o viteză mai mare 
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dacă sunt organizate conform unui 
model, în special datorită economiei de 
scară, tehnologiilor 3D și materialelor 
prefabricate; subliniază faptul că IMM-
urile contribuie la 70 % din valoarea 
adăugată din sectorul construcțiilor și 
angajează peste 90 % dintre lucrători;

Or. en

Amendamentul 485
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 15 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15f. subliniază necesitatea de a include 
la maximum în dubla tranziție angajații 
din industria europeană; subliniază, de 
asemenea, necesitatea unor competențe 
noi pentru un nivel mai ridicat de 
decarbonizare și digitalizare; salută, în 
această privință, actualizarea Agendei 
pentru competențe în Europa; 
încurajează Comisia să pună în aplicare 
dialogul cu cetățenii și organizațiile 
sindicale în cadrul proceselor sale politice 
privind tranziția industrială; consideră că 
Pactul climatic european este un pas 
important în această direcție și consideră 
că un astfel de pact ar putea fi instituit, de 
asemenea, pentru viitorul industriei 
europene;

Or. en

Amendamentul 486
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE
Marc Botenga

Propunere de rezoluție
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Punctul 15 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15g. subliniază necesitatea unui fond 
specific pentru renovarea clădirilor la 
nivelul UE, care să primească resurse 
bugetare și umane pentru a oferi asistență 
tehnică în vederea colaborării cu 
partenerii naționali și a sprijinirii 
acestora, pentru a spori importanța și 
viteza renovărilor în Europa, protejând 
astfel industria construcțiilor, creând 
locuri de muncă în cadrul acesteia și 
accelerând adoptarea inovațiilor în lanțul 
valoric al renovării clădirilor;

Or. en

Amendamentul 487
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 15 h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15h. reiterează că industriile bazate pe 
energie din surse regenerabile ar trebui să 
joace un rol major în faza de redresare, 
prin crearea de noi locuri de muncă verzi 
la nivel local în sectorul din aval 
(dezvoltarea proiectelor, instalare etc.) și 
prin stimularea producției de 
echipamente, în special eoliene și solare; 
invită Comisia să prezinte un program 
paneuropean pentru acoperișuri solare în 
valoare de 75 de milioane EUR pentru 
2030, ca parte a viitorului val de renovări 
ale clădirilor, inclusiv instalații solare 
obligatorii în clădirile publice; subliniază 
că viitoarele programe de redresare 
trebuie să acorde granturi, împrumuturi, 
stimulente fiscale pentru IMM-uri, clădiri 
comerciale și industriale pentru a investi 
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în aprovizionarea cu energie solară și 
stocarea acesteia și să elimine barierele 
naționale din calea acoperișurilor solare, 
precum și a contractelor de achiziție de 
energie din surse regenerabile.

Or. en

Amendamentul 488
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 15 i (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15i. subliniază faptul că eficiența 
energetică, economiile de energie și 
tehnologiile bazate pe energie din surse 
regenerabile sunt esențiale pentru 
tranziția reușită la o economie cu zero 
emisii nete de GES; subliniază că 
utilizarea pe scară largă a capacităților de 
energie din surse regenerabile competitive 
la nivel de costuri este necesară în toate 
sectoarele economiei; recunoaște că UE 
deține 40 % din brevetele pentru energie 
din surse regenerabile la nivel mondial, 
deși ar trebui să rămână lider în ceea ce 
privește tehnologiile regenerabile 
revoluționare; subliniază, așadar, 
necesitatea de a elabora o politică 
industrială solidă pentru sursele 
regenerabile de energie – care să 
cuprindă atât politici pe latura ofertei, cât 
și a cererii, și să permită o integrare 
sectorială a surselor regenerabile de 
energie – care este esențială pentru a 
garanta siguranța alimentării cu energie 
pe termen lung, poziția de lider în 
tehnologie și autonomia strategică a 
Europei; insistă ca tehnologiile bazate pe 
energie din surse regenerabile să fie 
recunoscute ca un lanț valoric strategic, 
respectiv ca un ecosistem industrial 
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esențial, să fie eligibile pentru finanțare 
din Facilitatea de investiții strategice și să 
fie reprezentate în mod adecvat în cadrul 
viitorului forum industrial.

Or. en

Amendamentul 489
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15 j (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15j. subliniază faptul că încălzirea și 
răcirea în cadrul proceselor industriale 
rămân una dintre cele mai semnificative 
utilizări ale energiei din sectorul 
industrial; subliniază că, pentru a 
accelera efortul de reducere a emisiilor de 
GES în industrie, trebuie să fie exploatat 
pe deplin potențialul de eficiență 
energetică al încălzirii și răcirii 
industriale, cu sporirea electrificării pe 
bază de energie din surse regenerabile, 
pompe de căldură, o mai bună utilizare a 
clusterelor industriale și simbioze care 
oferă un potențial de reducere 
semnificativă în numeroase sectoare, 
inclusiv în sectorul produselor textile, al 
substanțelor chimice, al prelucrării 
alimentelor și al utilajelor; solicită să se 
acorde prioritate inovării în procese la 
temperaturi scăzute în cadrul fondurilor-
pilot și al fondurilor de cercetare și 
dezvoltare.

Or. en

Amendamentul 490
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 15 k (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15k. invită Comisia să elaboreze o 
strategie europeană de export pentru 
tehnologiile bazate pe energie din surse 
regenerabile și eficiente din punct de 
vedere energetic și al utilizării resurselor;

Or. en

Amendamentul 491
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15 l (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15l. subliniază că este necesar să se 
construiască acum bazele unei industrii 
europene a mobilității cu emisii zero, care 
să poată să răspundă cererii tot mai mari 
de alternative pentru motoarele cu ardere 
și de infrastructură de încărcare pentru 
autoturisme, furgonete, autobuze și 
camioane, dar și să stimuleze oferta 
pentru sectorul transporturilor feroviare 
și publice cu zero emisii; subliniază că 
aceasta va trebui să fie însoțită de 
programe de recalificare, oferind noi 
oportunități de carieră pentru lucrătorii 
care părăsesc sectorul transporturilor pe 
bază de combustibili fosili.

Or. en

Amendamentul 492
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Propunere de rezoluție
Punctul 15 m (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15m. insistă asupra electrificării pe bază 
de energie din surse regenerabile ca un 
mijloc eficient din punctul de vedere al 
costurilor și fezabil din punct de vedere 
tehnic de a trece la energia din surse 
regenerabile și de a elimina treptat 
combustibilii fosili care să completeze 
principiul „eficiența energetică pe primul 
loc” ca factor central al transformării 
industriale; recunoaște că, în cazurile în 
care această soluție nu este fezabilă, cum 
ar fi pentru decarbonizarea unor 
industrii-cheie mari consumatoare de 
energie, precum sectorul siderurgic, al 
cimentului sau al substanțelor chimice, 
hidrogenul verde poate să joace un rol în 
a le ajuta să își reducă emisiile de proces, 
cu condiția ca acesta să se bazeze pe 
deplin pe surse regenerabile de energie; 
recunoaște că, în prezent, producția de 
hidrogen este costisitoare și resursele sunt 
limitate; este profund îngrijorat de faptul 
că, în prezent, 95 % din producția de 
hidrogen se bazează pe combustibili fosili; 
subliniază, așadar, că o politică 
industrială europeană trebuie să 
stimuleze maximizarea producției de 
energie electrică din surse regenerabile, 
mai multe proiecte de cercetare și 
proiecte-pilot privind o nouă generație de 
soluții care utilizează hidrogen bazat în 
proporție de 100 % pe surse regenerabile 
de energie (de exemplu, cuptoarele 
electrice), precum și electrolizoarele, o 
tehnologie-cheie în care UE ar putea să 
ocupe poziția de lider tehnologic; 
subliniază că, din cauza cantităților 
uriașe de energie necesare pentru 
producerea sa, aplicarea hidrogenului ar 
trebui să fie orientată către sectoarele în 
care electrificarea directă nu este posibilă 
din motive tehnologice sau economice.

Or. en
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Amendamentul 493
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 15 n (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15n. observă că, din cauza resurselor 
limitate, a lipsei capacității de stocare, a 
problemelor nesoluționate cum ar fi 
prețurile de cost mari, a penalizării sale 
energetice și a riscurilor de mediu, 
captarea și stocarea dioxidului de carbon 
(CSC) nu constituie o opțiune viabilă în 
cazul în care UE dorește să dezvolte rapid 
o economie eficientă din punct de vedere 
energetic și bazată pe energie din surse 
regenerabile în conformitate cu 
obiectivele UE în domeniul climei;

Or. en

Amendamentul 494
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15 o (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15o. invită Comisia să acorde atenție 
suficientă sectoarelor culturale și creative 
pe parcursul redresării; reamintește că 
acestea s-au numărat printre sectoarele 
afectate cel mai grav de criză, dar în 
general constituie un activ european 
strategic și un furnizor semnificativ de 
creștere economică și locuri de muncă, ce 
contribuie cu 5,3 % la PIB-ul UE și 
angajează, în mod direct sau indirect, 
peste 12 milioane de europeni;
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Or. en

Amendamentul 495
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15 p (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15p. invită Comisia să evalueze, atunci 
când prezintă strategia pentru substanțe 
chimice durabile, căile de reducere a GES 
pentru sectorul chimic.

Or. en

Amendamentul 496
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15 q (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15q. aprobă planurile Comisiei de 
propuneri legislative pentru a asigura un 
lanț valoric sigur, circular și durabil 
pentru toate bateriile și preconizează că 
această propunere va include măsuri 
privind proiectarea ecologică, obiective de 
reutilizare și reciclare, precum și 
aprovizionarea durabilă, inclusiv 
aprovizionarea responsabilă din punct de 
vedere social și al mediului; subliniază 
necesitatea de a crea un cluster puternic 
și durabil pentru baterii și stocare în 
Europa;

Or. en
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Amendamentul 497
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază nevoia de a sprijini o 
tranziție justă și consideră că un 
mecanism bine conceput pentru o 
tranziție justă, inclusiv un fond pentru o 
tranziție justă vor fi instrumente 
economice importante de facilitare a 
acestei tranziții și de atingere a 
obiectivelor climatice ambițioase, 
atenuând în același timp impactul social; 
subliniază că o finanțare solidă a acestui 
instrument, inclusiv resurse bugetare 
suplimentare, ar fi un element-cheie 
pentru punerea în aplicare cu succes a 
Pactului verde european;

eliminat

Or. en

Amendamentul 498
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază nevoia de a sprijini o 
tranziție justă și consideră că un mecanism 
bine conceput pentru o tranziție justă, 
inclusiv un fond pentru o tranziție justă vor 
fi instrumente economice importante de 
facilitare a acestei tranziții și de atingere a 
obiectivelor climatice ambițioase, 
atenuând în același timp impactul social; 
subliniază că o finanțare solidă a acestui 
instrument, inclusiv resurse bugetare 
suplimentare, ar fi un element-cheie 
pentru punerea în aplicare cu succes a 
Pactului verde european;

16. subliniază nevoia de a sprijini o 
tranziție justă, echitabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și nevoia de a aborda 
inegalitățile sociale și economice dincolo 
de recalificarea și locurile de muncă din 
noile sectoare economice; consideră că un 
mecanism bine conceput pentru o tranziție 
justă, inclusiv un fond pentru o tranziție 
justă sunt instrumente economice 
importante de facilitare a acestei tranziții, 
de creare de oportunități pentru regiunile 
de tranziție și de atingere a obiectivelor 
climatice ambițioase; insistă că 
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Mecanismul pentru o tranziție justă ar 
trebui să excludă orice investiții în 
combustibilii fosili și că ar trebui să se 
acorde fonduri numai după ce a fost 
legiferat la nivel de stat membru un plan 
eficace și obligatoriu de eliminare treptată 
a combustibililor fosili, în concordanță cu 
obiectivul de a limita creșterea 
temperaturii globale la 1,5 °C peste 
nivelurile preindustriale; subliniază că, 
pentru a garanta o tranziție mai 
favorabilă incluziunii, aceasta trebuie să 
includă participarea tuturor părților 
interesate locale, inclusiv a 
reprezentanților societății civile și ai 
comunității, la elaborarea și punerea în 
aplicare a planurilor pentru o tranziție 
justă;

Or. en

Amendamentul 499
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Carlos Zorrinho

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază nevoia de a sprijini o 
tranziție justă și consideră că un mecanism 
bine conceput pentru o tranziție justă, 
inclusiv un fond pentru o tranziție justă vor 
fi instrumente economice importante de 
facilitare a acestei tranziții și de atingere a 
obiectivelor climatice ambițioase, atenuând 
în același timp impactul social; subliniază 
că o finanțare solidă a acestui instrument, 
inclusiv resurse bugetare suplimentare, ar 
fi un element-cheie pentru punerea în 
aplicare cu succes a Pactului verde 
european;

16. subliniază nevoia de a sprijini o 
tranziție justă pentru a asigura faptul că 
nimeni nu este lăsat în urmă și consideră 
că un mecanism bine conceput pentru o 
tranziție justă, inclusiv un fond pentru o 
tranziție justă vor fi instrumente economice 
importante de facilitare a acestei tranziții și 
de atingere a obiectivelor climatice 
ambițioase și că, pentru a garanta o 
tranziție mai favorabilă incluziunii, 
aceasta trebuie să includă participarea 
tuturor părților interesate locale, inclusiv 
a reprezentanților societății civile și ai 
comunității, la etapa de elaborare a 
planurilor pentru o tranziție justă, iar 
Mecanismul pentru o tranziție justă ar 
trebui, de asemenea, să excludă orice 
investiții în combustibilii fosili (inclusiv în 
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gaze naturale și orice gaze derivate din 
combustibili fosili), atenuând în același 
timp impactul social; subliniază că o 
finanțare solidă a acestui instrument, 
inclusiv resurse bugetare suplimentare, ar 
fi un element-cheie pentru punerea în 
aplicare cu succes a Pactului verde 
european;

Or. en

Amendamentul 500
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 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază nevoia de a sprijini o 
tranziție justă și consideră că un mecanism 
bine conceput pentru o tranziție justă, 
inclusiv un fond pentru o tranziție justă vor 
fi instrumente economice importante de 
facilitare a acestei tranziții și de atingere a 
obiectivelor climatice ambițioase, atenuând 
în același timp impactul social; subliniază 
că o finanțare solidă a acestui instrument, 
inclusiv resurse bugetare suplimentare, ar 
fi un element-cheie pentru punerea în 
aplicare cu succes a Pactului verde 
european;

16. subliniază nevoia de a sprijini o 
tranziție energetică justă și consideră că un 
mecanism bine conceput pentru o tranziție 
justă, în special un fond pentru o tranziție 
justă, împreună cu celelalte mecanisme de 
sprijin, cum ar fi Fondul pentru 
modernizare și „fondul pentru 
solidaritate” conform Directivei EU ETS, 
care ar trebui să fie majorate proporțional 
cu noul obiectiv de reducere a emisiilor 
până în 2030, vor fi instrumente 
economice importante de facilitare a 
acestei tranziții și de atingere a obiectivelor 
climatice ambițioase, atenuând în același 
timp impactul economic, social și asupra 
securității energetice; subliniază că o 
finanțare solidă a acestui instrument, 
inclusiv resurse bugetare suplimentare și 
soluții adaptate puse în aplicare de statele 
membre care să reflecte diferențele lor 
naționale și regionale, ar fi un element-
cheie pentru punerea în aplicare a 
politicilor UE privind clima și energia;

Or. en
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Amendamentul 501
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază nevoia de a sprijini o 
tranziție justă și consideră că un mecanism 
bine conceput pentru o tranziție justă, 
inclusiv un fond pentru o tranziție justă vor 
fi instrumente economice importante de 
facilitare a acestei tranziții și de atingere a 
obiectivelor climatice ambițioase, atenuând 
în același timp impactul social; subliniază 
că o finanțare solidă a acestui instrument, 
inclusiv resurse bugetare suplimentare, ar 
fi un element-cheie pentru punerea în 
aplicare cu succes a Pactului verde 
european;

16. subliniază nevoia de a sprijini o 
tranziție justă, echitabilă, favorabilă 
incluziunii și acceptabilă din punct de 
vedere social, care să nu lase pe nimeni în 
urmă, și consideră că un mecanism bine 
conceput pentru o tranziție justă, inclusiv 
un fond pentru o tranziție justă vor fi 
instrumente economice importante de 
facilitare a acestei tranziții și de atingere a 
obiectivelor climatice ambițioase, atenuând 
în același timp impactul social; subliniază, 
în această privință, că, la elaborarea 
planurilor pentru o tranziție justă, trebuie 
să se asigure un proces de participare 
favorabil incluziunii pentru diferitele 
părți interesate locale; subliniază, în plus, 
că o finanțare solidă a acestui instrument, 
inclusiv resurse bugetare suplimentare și 
excluderea oricăror investiții în 
combustibilii fosili (inclusiv în gaze 
naturale și orice gaze derivate din 
combustibili fosili), ar fi elemente-cheie 
pentru punerea în aplicare cu succes a 
Pactului verde european;

Or. en

Amendamentul 502
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlo 
Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază nevoia de a sprijini o 16. subliniază nevoia de a sprijini o 
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tranziție justă și consideră că un mecanism 
bine conceput pentru o tranziție justă, 
inclusiv un fond pentru o tranziție justă vor 
fi instrumente economice importante de 
facilitare a acestei tranziții și de atingere a 
obiectivelor climatice ambițioase, atenuând 
în același timp impactul social; subliniază 
că o finanțare solidă a acestui instrument, 
inclusiv resurse bugetare suplimentare, ar 
fi un element-cheie pentru punerea în 
aplicare cu succes a Pactului verde 
european;

tranziție justă și consideră că un mecanism 
bine conceput pentru o tranziție justă, 
inclusiv un fond pentru o tranziție justă vor 
fi instrumente economice importante de 
facilitare a acestei tranziții și de atingere a 
obiectivelor climatice ambițioase, atenuând 
în același timp impactul social; subliniază 
că o finanțare solidă a acestui instrument, 
inclusiv resurse bugetare suplimentare 
semnificative, ar fi un element-cheie 
pentru punerea în aplicare cu succes a 
Pactului verde european; observă, totuși, 
că Mecanismul pentru o tranziție justă nu 
va asigura de unul singur mijloace de 
finanțare suficiente pentru o tranziție 
reușită, care să nu lase pe nimeni în 
urmă; prin urmare, încurajează ferm 
Comisia și statele membre să asigure 
mijloace de finanțare suplimentare;

Or. en

Amendamentul 503
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază nevoia de a sprijini o 
tranziție justă și consideră că un mecanism 
bine conceput pentru o tranziție justă, 
inclusiv un fond pentru o tranziție justă vor 
fi instrumente economice importante de 
facilitare a acestei tranziții și de atingere a 
obiectivelor climatice ambițioase, 
atenuând în același timp impactul social; 
subliniază că o finanțare solidă a acestui 
instrument, inclusiv resurse bugetare 
suplimentare, ar fi un element-cheie pentru 
punerea în aplicare cu succes a Pactului 
verde european;

16. subliniază nevoia de a sprijini o 
tranziție justă și consideră că un mecanism 
bine conceput pentru o tranziție justă, 
inclusiv un fond pentru o tranziție justă vor 
fi instrumente economice importante de 
facilitare a acestei tranziții și de atingere a 
neutralității climatice, atenuând în același 
timp impactul social; subliniază că o 
finanțare solidă a acestui instrument, 
inclusiv resurse bugetare suplimentare și 
un schimb corect și echitabil de sprijin 
financiar între regiunile cele mai afectate, 
ar fi un element-cheie pentru punerea în 
aplicare cu succes a Pactului verde 
european; salută, în această privință, 
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reevaluarea Fondului pentru o tranziție 
justă în cadrul Next Generation EU;

Or. en

Amendamentul 504
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază nevoia de a sprijini o 
tranziție justă și consideră că un mecanism 
bine conceput pentru o tranziție justă, 
inclusiv un fond pentru o tranziție justă vor 
fi instrumente economice importante de 
facilitare a acestei tranziții și de atingere a 
obiectivelor climatice ambițioase, atenuând 
în același timp impactul social; subliniază 
că o finanțare solidă a acestui instrument, 
inclusiv resurse bugetare suplimentare, ar 
fi un element-cheie pentru punerea în 
aplicare cu succes a Pactului verde 
european;

16. subliniază nevoia de a sprijini o 
tranziție justă și consideră că un mecanism 
bine conceput pentru o tranziție justă, 
inclusiv un fond pentru o tranziție justă vor 
fi instrumente economice importante de 
facilitare a acestei tranziții și de atingere a 
obiectivelor climatice ambițioase, atenuând 
în același timp impactul social; subliniază 
că o finanțare solidă a acestui instrument, 
inclusiv resurse bugetare suplimentare, ar 
fi un element-cheie pentru punerea în 
aplicare cu succes a Pactului verde 
european; subliniază rolul dialogului 
social și importanța implicării active a 
tuturor partenerilor sociali în evaluarea 
impactului tranziției asupra societății;

Or. en

Amendamentul 505
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Carlos Zorrinho, Tsvetelina 
Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază nevoia de a sprijini o 
tranziție justă și consideră că un mecanism 
bine conceput pentru o tranziție justă, 

16. subliniază nevoia de a sprijini o 
tranziție justă și consideră că un mecanism 
bine conceput pentru o tranziție justă, 
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inclusiv un fond pentru o tranziție justă vor 
fi instrumente economice importante de 
facilitare a acestei tranziții și de atingere a 
obiectivelor climatice ambițioase, atenuând 
în același timp impactul social; subliniază 
că o finanțare solidă a acestui instrument, 
inclusiv resurse bugetare suplimentare, ar 
fi un element-cheie pentru punerea în 
aplicare cu succes a Pactului verde 
european;

inclusiv un fond pentru o tranziție justă vor 
fi instrumente economice importante de 
facilitare a acestei tranziții și de atingere a 
obiectivelor climatice ambițioase, atenuând 
în același timp impactul social; subliniază 
că investițiile în tehnologie curată au un 
rol esențial în această privință, sprijinind 
dezvoltarea economică pe termen lung a 
economiilor regionale; subliniază că o 
finanțare solidă a acestui instrument, 
inclusiv resurse bugetare suplimentare, ar 
fi un element-cheie pentru punerea în 
aplicare cu succes a Pactului verde 
european;

Or. en

Amendamentul 506
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază nevoia de a sprijini o 
tranziție justă și consideră că un mecanism 
bine conceput pentru o tranziție justă, 
inclusiv un fond pentru o tranziție justă vor 
fi instrumente economice importante de 
facilitare a acestei tranziții și de atingere a 
obiectivelor climatice ambițioase, atenuând 
în același timp impactul social; subliniază 
că o finanțare solidă a acestui instrument, 
inclusiv resurse bugetare suplimentare, ar 
fi un element-cheie pentru punerea în 
aplicare cu succes a Pactului verde 
european;

16. subliniază nevoia de a sprijini o 
tranziție justă și consideră că un mecanism 
bine conceput pentru o tranziție justă, 
inclusiv un fond pentru o tranziție 
specifică, constituie instrumente 
economice importante de facilitare a 
acestei tranziții și de atingere a obiectivelor 
climatice ambițioase, atenuând în același 
timp impactul social; subliniază că o 
finanțare solidă a acestui instrument, 
inclusiv resurse bugetare suplimentare, ar 
fi un element-cheie pentru punerea în 
aplicare cu succes a Pactului verde 
european; salută, în acest sens, 
reevaluarea Fondului pentru o tranziție 
justă în cadrul Next Generation EU;

Or. fr

Amendamentul 507
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Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază nevoia de a sprijini o 
tranziție justă și consideră că un mecanism 
bine conceput pentru o tranziție justă, 
inclusiv un fond pentru o tranziție justă vor 
fi instrumente economice importante de 
facilitare a acestei tranziții și de atingere a 
obiectivelor climatice ambițioase, atenuând 
în același timp impactul social; subliniază 
că o finanțare solidă a acestui instrument, 
inclusiv resurse bugetare suplimentare, ar 
fi un element-cheie pentru punerea în 
aplicare cu succes a Pactului verde 
european;

16. subliniază nevoia de a sprijini o 
tranziție justă și consideră că un mecanism 
bine conceput pentru o tranziție justă, 
inclusiv un fond pentru o tranziție justă vor 
fi instrumente economice importante de 
facilitare a acestei tranziții și de atingere a 
obiectivelor climatice ambițioase, atenuând 
în același timp impactul social; subliniază 
că o finanțare solidă a acestui instrument, 
inclusiv resurse bugetare suplimentare, 
cum ar fi o cotă de impozitare minimă 
financiară sau armonizată eficace de 
25 % pentru marile întreprinderi 
multinaționale ar fi un element-cheie 
pentru punerea în aplicare cu succes a 
Pactului verde european;

Or. en

Amendamentul 508
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază nevoia de a sprijini o 
tranziție justă și consideră că un mecanism 
bine conceput pentru o tranziție justă, 
inclusiv un fond pentru o tranziție justă vor 
fi instrumente economice importante de 
facilitare a acestei tranziții și de atingere a 
obiectivelor climatice ambițioase, 
atenuând în același timp impactul social; 
subliniază că o finanțare solidă a acestui 
instrument, inclusiv resurse bugetare 
suplimentare, ar fi un element-cheie pentru 

16. subliniază nevoia de a sprijini o 
tranziție justă și consideră că un mecanism 
bine conceput pentru o tranziție justă, 
inclusiv un fond pentru o tranziție justă vor 
fi instrumente economice importante de 
evitare a disponibilizărilor și de menținere 
a competitivității economice teritoriale; 
subliniază că o finanțare solidă a acestui 
instrument ar fi un element-cheie pentru 
punerea sa în aplicare cu succes;
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punerea în aplicare cu succes a Pactului 
verde european;

Or. en

Amendamentul 509
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, Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază nevoia de a sprijini o 
tranziție justă și consideră că un mecanism 
bine conceput pentru o tranziție justă, 
inclusiv un fond pentru o tranziție justă vor 
fi instrumente economice importante de 
facilitare a acestei tranziții și de atingere a 
obiectivelor climatice ambițioase, 
atenuând în același timp impactul social; 
subliniază că o finanțare solidă a acestui 
instrument, inclusiv resurse bugetare 
suplimentare, ar fi un element-cheie 
pentru punerea în aplicare cu succes a 
Pactului verde european;

16. subliniază nevoia de a sprijini o 
tranziție justă și consideră că un mecanism 
bine conceput pentru o tranziție justă, 
inclusiv un fond pentru o tranziție justă vor 
fi instrumente economice importante de 
facilitare a acestei tranziții și de atingere a 
neutralității climatice, atenuând în același 
timp impactul social; salută propunerea de 
40 de miliarde, o finanțare solidă a acestui 
instrument, ca un element-cheie pentru 
punerea în aplicare cu succes a Pactului 
verde european;

Or. en

Amendamentul 510
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. reamintește că Concluziile 
Consiliului European referitoare la 
Comunicarea privind Pactul ecologic 
european și conținutul acestei comunicări 
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identifică sectoarele cu o intensitate mare 
a emisiilor de CO2 și industriile mari 
consumatoare de energie ca fiind 
esențiale pentru furnizarea unor lanțuri 
valorice esențiale și că, prin urmare, 
trebuie să se instituie un cadru favorabil, 
care să permită transformarea lor, ceea ce 
înseamnă realizarea neutralității emisiilor 
de CO2 prin evoluție integrată și nu prin 
restructurare. Concluziile Consiliului 
European împreună cu Comunicarea 
privind Pactul ecologic european 
identifică, de asemenea, o serie de măsuri 
care, dacă sunt concepute în mod specific 
pentru industriile mari consumatoare de 
energie și sunt puse în aplicare în 
ansamblu, ar contribui în mod 
semnificativ la realizarea acestui obiectiv. 
Aceste măsuri specifice ar trebui să fie 
combinate într-un „pachet de 
transformare a industriilor mari 
consumatoare de energie” care să fie 
integrat în toate inițiativele de punere în 
aplicare și actele legislative privind Pactul 
verde și planul de redresare.

Or. en

Amendamentul 511
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, Maria Spyraki, 
Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită Comisia să dezvolte un 
„Calculator climatic al UE” (CCE) pentru 
materialele, produsele și serviciile legate 
de industria UE; subliniază că CCE ar 
trebui să asigure condiții de concurență 
echitabile pentru date, care să asigure o 
imagine clară și fiabilă a amprentei de 



PE653.877v02-00 128/181 AM\1208890RO.docx

RO

gaze cu efect de seră (GES) legată de 
activele industriale; subliniază că o astfel 
de „abordare globală” ar da naștere unor 
efecte comportamentale pozitive din 
partea cetățenilor Uniunii, a industriilor 
și a IMM-urilor; subliniază că acest 
concept trebuie să se bazeze pe principiul 
economiei circulare și al ciclului de viață 
pentru a stimula cererea de bunuri 
favorabile climei „fabricate în Europa”, 
consolidând competitivitatea sectorului 
construcțiilor din UE; sugerează Comisiei 
să utilizeze metode științifice cunoscute 
deja pentru estimarea emisiilor de GES, 
de exemplu inspirându-se din „amprenta 
de mediu a produselor”;

Or. en

Amendamentul 512
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază importanța dimensiunii 
regionale a politicii industriale, deoarece 
disparitățile economice dintre regiuni 
persistă și chiar riscă să se accentueze ca 
urmare a impactului crizei provocate de 
pandemia de COVID-19; pentru a face 
față declinului regiunilor, planurile de 
redresare regională trebuie să elaboreze 
strategii de transformare durabilă și să 
combine programe de revitalizare 
economică cu programe active de ocupare 
a forței de muncă; invită Comisia să 
colaboreze strâns cu statele membre în 
vederea elaborării unor previziuni pe 
termen mediu și lung cu privire la 
competențele necesare pentru piața 
ocupării forței de muncă;

Or. en
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Amendamentul 513
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că este necesară 
majorarea cheltuielilor pentru cercetare, 
dezvoltare și inovare ca element-cheie 
pentru realizarea dublei tranziții, 
îmbunătățirea autonomiei strategice și 
sporirea competitivității pe termen lung; 
invită statele membre să își mențină 
angajamentul de a investi 3 % din PIB în 
cercetare și inovare; subliniază rolul 
tehnologiilor generice esențiale în 
consolidarea capacităților tehnologice 
esențiale la nivelul întregii Uniuni;

Or. en

Amendamentul 514
Maria Spyraki, Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită Comisiei să consolideze în 
continuare producția europeană cu emisii 
reduse de dioxid de carbon în cadrul 
industriilor mari consumatoare de energie 
(de exemplu, substanțe chimice, oțel, 
ciment, metale neferoase), depunând 
eforturi, în același timp, pentru punerea 
în aplicare a Planului de acțiune II al UE 
pentru economia circulară, pentru a 
contribui la eliminarea importurilor din 
regiuni cu o intensitate mai mare a 
emisiilor de CO2 și a stimula niveluri mai 
ridicate de ambiție în materie de climă din 
partea partenerilor comerciali globali ai 
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UE;

Or. en

Amendamentul 515
Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. punct nou. subliniază importanța 
dimensiunii regionale a politicii 
industriale. Disparitățile care persistă deja 
între regiuni riscă să se accentueze din 
cauza crizei provocate de pandemia de 
COVID-19. Planurile de redresare 
regională trebuie să definească strategii 
de transformare, combinând programe de 
revitalizare economică cu programe active 
de ocupare a forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 516
Maria Spyraki, Tom Berendsen

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. consideră că dezvoltarea unei 
rețele adecvate pentru transportul de 
hidrogen și CO2 va juca un rol esențial în 
decarbonizarea cu succes a industriilor 
mari consumatoare de energie; invită 
Comisia să evalueze în detaliu nevoile 
energetice ale industriei în cadrul 
inițiativelor sale viitoare privind 
integrarea sectorială și revizuirea 
Regulamentului TEN-E;

Or. en
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Amendamentul 517
Maria Spyraki, Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Propunere de rezoluție
Punctul 16 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16c. consideră că UE ar trebui să 
promoveze o abordare a decarbonizării 
industriale complet circulară și bazată pe 
ciclul de viață, inclusiv utilizarea 
producției și sfârșitul ciclului său de viață, 
până la reciclarea sa; invită Comisia să 
urmeze această abordare în cadrul 
elaborării politicilor;

Or. en

Amendamentul 518
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, 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 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să își adapteze 
strategia industrială la dezvoltarea și 
comercializarea tehnologiilor inovatoare în 
Uniune, oferind finanțare de risc pentru 
tehnologiile aflate în faza incipientă și 
dezvoltând lanțuri valorice timpurii pentru 
a sprijini în primul rând tehnologiile și 
produsele la scară comercială și neutre din 
punctul de vedere al impactului asupra 
climei;

17. subliniază că este necesară 
majorarea cheltuielilor pentru cercetare, 
dezvoltare și inovare ca element-cheie 
pentru realizarea dublei tranziții, 
îmbunătățirea autonomiei strategice și 
sporirea competitivității pe termen lung; 
invită statele membre să își mențină 
angajamentul de a atinge 3 % din PIB 
pentru cercetare și inovare; subliniază 
rolul tehnologiilor generice esențiale în 
consolidarea capacităților tehnologice 
esențiale la nivelul întregii Uniuni; 
reamintește Comisiei că multe dintre 
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tehnologiile de care avem nevoie pentru a 
impulsiona decarbonizarea și digitalizarea 
nu au fost dezvoltate încă; invită Comisia 
să își adapteze programul Orizont Europa 
și strategia industrială la elaborarea, 
dezvoltarea și comercializarea 
tehnologiilor inovatoare în Uniune, oferind 
finanțare de risc pentru tehnologiile aflate 
în faza incipientă și dezvoltând lanțuri 
valorice timpurii pentru a sprijini în primul 
rând tehnologiile și produsele la scară 
comercială, inclusiv pentru tranziția 
energetică; consideră că, pentru o 
industrie europeană rezilientă și pregătită 
pentru viitor, strategia industrială ar 
trebui să implice întregul lanț de 
aprovizionare, în special tehnologiile și 
materialele esențiale necesare pentru 
realizarea tranziției energetice;

Or. en

Amendamentul 519
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să își adapteze 
strategia industrială la dezvoltarea și 
comercializarea tehnologiilor inovatoare în 
Uniune, oferind finanțare de risc pentru 
tehnologiile aflate în faza incipientă și 
dezvoltând lanțuri valorice timpurii pentru 
a sprijini în primul rând tehnologiile și 
produsele la scară comercială și neutre din 
punctul de vedere al impactului asupra 
climei;

17. invită Comisia să își adapteze 
strategia industrială cu privire la 
principiile utilizării eficiente a resurselor 
și eficienței energetice și, prin urmare, să 
promoveze dezvoltarea și comercializarea 
tehnologiilor ecologice inovatoare în 
Uniune, oferind instrumente de finanțare 
pentru tehnologiile aflate în faza incipientă 
și dezvoltând lanțuri valorice timpurii 
pentru a sprijini în primul rând 
tehnologiile, procesele și produsele la scară 
comercială, neutre din punctul de vedere al 
impactului asupra climei, circulare, cu 
emisii zero și bazate pe energie din surse 
regenerabile; în această privință, 
subliniază importanța distribuirii 
echitabile a acestor resurse financiare, nu 
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numai între țări, ci și între regiunile 
acestora, în special între cele cu o rată 
scăzută de industrializare și inovare.

Or. en

Amendamentul 520
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să își adapteze 
strategia industrială la dezvoltarea și 
comercializarea tehnologiilor inovatoare în 
Uniune, oferind finanțare de risc pentru 
tehnologiile aflate în faza incipientă și 
dezvoltând lanțuri valorice timpurii pentru 
a sprijini în primul rând tehnologiile și 
produsele la scară comercială și neutre din 
punctul de vedere al impactului asupra 
climei;

17. invită Comisia să își adapteze 
strategia industrială la dezvoltarea și 
comercializarea tehnologiilor inovatoare în 
Uniune, oferind finanțare de risc pentru 
tehnologiile aflate în faza incipientă și 
dezvoltând lanțuri valorice timpurii pentru 
a sprijini în primul rând tehnologiile și 
produsele la scară comercială și neutre din 
punctul de vedere al impactului asupra 
climei; reamintește Comisiei că multe 
dintre tehnologiile de care avem nevoie 
pentru a impulsiona decarbonizarea și 
digitalizarea nu au fost dezvoltate încă; 
invită Comisia să adapteze programul 
Orizont Europa și strategia industrială la 
elaborarea, dezvoltarea și comercializarea 
tehnologiilor inovatoare în Uniune.

Or. en

Amendamentul 521
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să își adapteze 
strategia industrială la dezvoltarea și 

17. invită Comisia să își adapteze 
strategia industrială la dezvoltarea și 
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comercializarea tehnologiilor inovatoare în 
Uniune, oferind finanțare de risc pentru 
tehnologiile aflate în faza incipientă și 
dezvoltând lanțuri valorice timpurii pentru 
a sprijini în primul rând tehnologiile și 
produsele la scară comercială și neutre din 
punctul de vedere al impactului asupra 
climei;

comercializarea tehnologiilor inovatoare în 
Uniune pentru a elimina decalajul dintre 
inovare și introducerea pe piață, oferind 
finanțare de risc pentru tehnologiile aflate 
în faza incipientă și proiectele 
demonstrative și dezvoltând lanțuri 
valorice timpurii pentru a sprijini în primul 
rând tehnologiile și produsele la scară 
comercială și neutre din punctul de vedere 
al impactului asupra climei; încurajează 
Comisia și statele membre să dezvolte 
ghișee unice cu informații simplificate 
privind posibilitățile de finanțare pentru 
proiectele industriale demonstrative din 
domeniul tehnologiilor inovatoare;

Or. en

Amendamentul 522
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim, Lina 
Gálvez Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să își adapteze 
strategia industrială la dezvoltarea și 
comercializarea tehnologiilor inovatoare în 
Uniune, oferind finanțare de risc pentru 
tehnologiile aflate în faza incipientă și 
dezvoltând lanțuri valorice timpurii pentru 
a sprijini în primul rând tehnologiile și 
produsele la scară comercială și neutre din 
punctul de vedere al impactului asupra 
climei;

17. invită Comisia să își adapteze 
strategia industrială la dezvoltarea și 
comercializarea tehnologiilor inovatoare în 
Uniune, oferind finanțare de risc pentru 
tehnologiile aflate în faza incipientă și 
dezvoltând lanțuri valorice timpurii pentru 
a sprijini în primul rând tehnologiile și 
produsele la scară comercială și neutre din 
punctul de vedere al impactului asupra 
climei; consideră că strategia industrială 
europeană ar trebui să ofere un cadru și 
obiective pentru trecerea la o economie 
verde și digitală, pe care industria să se 
poată baza atunci când își planifică 
investițiile;

Or. en
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Amendamentul 523
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut, 
Niels Fuglsang

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să își adapteze 
strategia industrială la dezvoltarea și 
comercializarea tehnologiilor inovatoare în 
Uniune, oferind finanțare de risc pentru 
tehnologiile aflate în faza incipientă și 
dezvoltând lanțuri valorice timpurii pentru 
a sprijini în primul rând tehnologiile și 
produsele la scară comercială și neutre din 
punctul de vedere al impactului asupra 
climei;

17. invită Comisia să își adapteze 
strategia industrială la dezvoltarea și 
comercializarea tehnologiilor inovatoare în 
Uniune, oferind finanțare de risc pentru 
tehnologiile aflate în faza incipientă și 
dezvoltând lanțuri valorice timpurii pentru 
a sprijini în primul rând tehnologiile și 
produsele la scară comercială și neutre din 
punctul de vedere al impactului asupra 
climei; consideră că ar trebui să se 
utilizeze, de asemenea, finanțarea de risc 
pentru a sprijini investițiile UE în proiecte 
în materie de energie din surse 
regenerabile care utilizează în țări terțe 
echipamente fabricate în UE;

Or. en

Amendamentul 524
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 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să își adapteze 
strategia industrială la dezvoltarea și 
comercializarea tehnologiilor inovatoare în 
Uniune, oferind finanțare de risc pentru 
tehnologiile aflate în faza incipientă și 
dezvoltând lanțuri valorice timpurii pentru 
a sprijini în primul rând tehnologiile și 
produsele la scară comercială și neutre din 
punctul de vedere al impactului asupra 

17. invită Comisia să își adapteze 
strategia industrială la dezvoltarea și 
comercializarea tehnologiilor inovatoare în 
Uniune, oferind finanțare de risc pentru 
tehnologiile aflate în faza incipientă și 
dezvoltând lanțuri valorice timpurii pentru 
a sprijini în primul rând tehnologiile și 
produsele la scară comercială și neutre din 
punctul de vedere al impactului asupra 
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climei; climei, precum și sprijinind dezvoltarea 
unei infrastructuri de cercetare, în special 
în aceste state membre care au nevoie de 
unele îmbunătățiri în această privință;

Or. en

Amendamentul 525
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să își adapteze 
strategia industrială la dezvoltarea și 
comercializarea tehnologiilor inovatoare în 
Uniune, oferind finanțare de risc pentru 
tehnologiile aflate în faza incipientă și 
dezvoltând lanțuri valorice timpurii pentru 
a sprijini în primul rând tehnologiile și 
produsele la scară comercială și neutre din 
punctul de vedere al impactului asupra 
climei;

17. invită Comisia să își axeze strategia 
industrială în primul rând pe eficiența 
energetică și utilizarea eficientă a 
resurselor și să promoveze dezvoltarea și 
comercializarea tehnologiilor inovatoare și 
durabile din punct de vedere ecologic în 
Uniune, oferind finanțare de risc pentru 
tehnologiile aflate în faza incipientă, și să 
dezvolte lanțuri valorice timpurii pentru a 
sprijini în primul rând tehnologiile, 
produsele, procesele și serviciile la scară 
comercială, cu emisii zero și circulare;

Or. en

Amendamentul 526
Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să își adapteze 
strategia industrială la dezvoltarea și 
comercializarea tehnologiilor inovatoare în 
Uniune, oferind finanțare de risc pentru 
tehnologiile aflate în faza incipientă și 
dezvoltând lanțuri valorice timpurii pentru 

17. invită Comisia să își adapteze 
strategia industrială la dezvoltarea și 
comercializarea tehnologiilor inovatoare în 
Uniune, oferind finanțare de risc pentru 
tehnologiile aflate în faza incipientă și 
dezvoltând lanțuri valorice timpurii pentru 
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a sprijini în primul rând tehnologiile și 
produsele la scară comercială și neutre din 
punctul de vedere al impactului asupra 
climei;

a sprijini în primul rând tehnologiile și 
produsele la scară comercială, neutre din 
punctul de vedere al impactului asupra 
climei și bazate pe energie din surse 
regenerabile, în special prin noua 
Facilitate de investiții strategice;

Or. en

Amendamentul 527
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să își adapteze 
strategia industrială la dezvoltarea și 
comercializarea tehnologiilor inovatoare în 
Uniune, oferind finanțare de risc pentru 
tehnologiile aflate în faza incipientă și 
dezvoltând lanțuri valorice timpurii pentru 
a sprijini în primul rând tehnologiile și 
produsele la scară comercială și neutre din 
punctul de vedere al impactului asupra 
climei;

17. invită Comisia să își adapteze 
strategia industrială la dezvoltarea și 
comercializarea tehnologiilor inovatoare în 
Uniune, oferind finanțare de risc pentru 
tehnologiile aflate în faza incipientă și 
dezvoltând lanțuri valorice timpurii pentru 
a sprijini în primul rând tehnologiile, 
produsele și serviciile digitale la scară 
comercială și neutre din punctul de vedere 
al impactului asupra climei;

Or. en

Amendamentul 528
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să își adapteze 
strategia industrială la dezvoltarea și 
comercializarea tehnologiilor inovatoare în 
Uniune, oferind finanțare de risc pentru 
tehnologiile aflate în faza incipientă și 
dezvoltând lanțuri valorice timpurii pentru 

17. invită Comisia să își adapteze 
strategia industrială la dezvoltarea 
tehnologiilor inovatoare în Uniune, oferind 
politici publice în materie de cercetare și 
dezvoltare de înaltă calitate pentru a 
sprijini atât tehnologiile și produsele 
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a sprijini în primul rând tehnologiile și 
produsele la scară comercială și neutre din 
punctul de vedere al impactului asupra 
climei;

medicale, cât și pe cele neutre din punctul 
de vedere al impactului asupra climei;

Or. en

Amendamentul 529
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să își adapteze 
strategia industrială la dezvoltarea și 
comercializarea tehnologiilor inovatoare în 
Uniune, oferind finanțare de risc pentru 
tehnologiile aflate în faza incipientă și 
dezvoltând lanțuri valorice timpurii pentru 
a sprijini în primul rând tehnologiile și 
produsele la scară comercială și neutre din 
punctul de vedere al impactului asupra 
climei;

17. invită Comisia să își adapteze 
strategia industrială la dezvoltarea și 
comercializarea tehnologiilor inovatoare în 
Uniune, oferind finanțare de risc pentru 
tehnologiile aflate în faza incipientă și 
dezvoltând lanțuri valorice timpurii pentru 
a sprijini în primul rând tehnologiile și 
produsele la scară comercială neutre din 
punctul de vedere al impactului asupra 
climei și bazate pe energie din surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 530
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să își adapteze 
strategia industrială la dezvoltarea și 
comercializarea tehnologiilor inovatoare în 
Uniune, oferind finanțare de risc pentru 
tehnologiile aflate în faza incipientă și 
dezvoltând lanțuri valorice timpurii pentru 
a sprijini în primul rând tehnologiile și 
produsele la scară comercială și neutre din 

17. invită Comisia să își adapteze 
strategia industrială la dezvoltarea și 
comercializarea tehnologiilor inovatoare în 
Uniune, oferind instrumente de finanțare 
pentru tehnologiile aflate în faza incipientă, 
și să dezvolte lanțuri valorice timpurii 
pentru a sprijini în primul rând tehnologiile 
și produsele la scară comercială, neutre din 
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punctul de vedere al impactului asupra 
climei;

punctul de vedere al impactului asupra 
climei și bazate pe energie din surse 
regenerabile.

Or. en

Amendamentul 531
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să își adapteze 
strategia industrială la dezvoltarea și 
comercializarea tehnologiilor inovatoare în 
Uniune, oferind finanțare de risc pentru 
tehnologiile aflate în faza incipientă și 
dezvoltând lanțuri valorice timpurii pentru 
a sprijini în primul rând tehnologiile și 
produsele la scară comercială și neutre din 
punctul de vedere al impactului asupra 
climei;

17. invită Comisia să își adapteze 
strategia industrială la dezvoltarea și 
comercializarea tehnologiilor inovatoare în 
Uniune, oferind finanțare de risc pentru 
cele aflate în faza incipientă și dezvoltând 
lanțuri valorice timpurii pentru a sprijini în 
primul rând tehnologiile și produsele la 
scară comercială și neutre din punctul de 
vedere al impactului asupra climei;

Or. fr

Amendamentul 532
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază că competitivitatea 
industriei europene nu poate fi sprijinită 
decât printr-o rețea de infrastructură 
eficientă; solicită o politică de investiții pe 
termen lung pentru dotarea și renovarea 
infrastructurii și pentru reducerea 
barierelor administrative care împiedică 
progresul rețelelor transeuropene; solicită 
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o finanțare mai consistentă pentru 
Mecanismul pentru interconectarea 
Europei cu scopul de a stimula investițiile 
în infrastructuri de energie electrică, 
interconexiuni, digitalizare și rețele 
inteligente; subliniază necesitatea de a 
accelera proiectele verzi de interes comun 
(PIC) și de a revizui cât mai curând 
posibil Regulamentul privind rețelele 
energetice transeuropene (TEN-E). În 
special, în revizuirea preconizată a 
Regulamentului TEN-E, Comisia ar 
trebui să recunoască investițiile în 
renovări ale clădirilor, inclusiv ale 
clădirilor publice, ca PIC;

Or. en

Amendamentul 533
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită Comisia să asigure o 
abordare armonizată la nivelul UE pentru 
ca statele membre să stimuleze și să 
sprijine investițiile în procese de producție 
cu emisii zero și în scheme specifice 
tehnologiilor, accesibile actorilor 
industriali din diferite sectoare, acordate 
într-o manieră deschisă, transparentă, cu 
scopul de a declanșa investiții în cazul în 
care perioadele de recuperare a acestora 
se prelungesc dincolo de standardele din 
industrie, și care nu pot fi recuperate de 
pe piețe sau nu pot fi transmise de-a 
lungul lanțului valoric; subliniază că 
aceste instrumente nu afectează ajutorul 
de stat și pot fi condiționate, pentru 
societăți, de adoptarea unui plan credibil 
de reducere la zero a emisiilor nete de 
GES;
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Or. en

Amendamentul 534
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. solicită Comisiei să reînnoiască 
spiritul inițiativei în favoarea 
întreprinderilor mici („Small Business 
Act”), prin inițiative de sprijinire în 
special a microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici, care reprezintă peste 
99 % din structura de producție a 
Europei. Așa-numitele inițiative 
„universale” pentru IMM-uri nu sunt în 
favoarea abordării adecvate a MIMM-
urilor, iar extinderea multor măsuri la 
plafoanele medii a scos în evidență și mai 
mult acest decalaj. Sprijinul pentru 
MIMM trebuie, de asemenea, să fie 
justificat prin sprijinirea așa-numitei 
inovații incrementale, cu rol fundamental 
pentru calificarea acestui tip de 
întreprindere.

Or. it

Amendamentul 535
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită Comisia să recupereze, prin 
reînnoire, spiritul Small Business Act prin 
inițiative menite în special să sprijine 
microîntreprinderile și întreprinderile 
mici, care asigură peste 99 % din 
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capacitatea europeană de producție; este 
îngrijorat că inițiativele „universale” 
pentru IMM-uri nu favorizează nici 
microîntreprinderile, nici IMM-urile, în 
timp ce extinderea multora dintre aceste 
măsuri la întreprinderile cu capitalizare 
medie a mărit și mai mult acest decalaj; 
subliniază că sprijinul pentru 
microîntreprinderi și IMM-uri trebuie să 
provină, de asemenea, din stimularea 
inovării incrementale.

Or. en

Amendamentul 536
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită Comisia să recupereze și să 
reînnoiască spiritul Small Business Act 
prin inițiative menite să sprijine 
microîntreprinderile și întreprinderile 
mici, deoarece adesea măsurile 
„universale” nu asigură abordarea 
adecvată pentru microîntreprinderi și 
IMM-uri; consideră că măsurile de sprijin 
ad hoc vor trebui să se adreseze IMM-
urilor, evitând obstacolele birocratice și 
asigurând faptul că lichiditățile necesare 
ajung la întreprinderi prin instrumente 
eficace și accesibile, caracterizate de 
proceduri rapide, flexibile și favorabile 
IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 537
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
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Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. solicită Comisiei să examineze 
„contractele pe diferență pentru dioxid de 
carbon”, care ar urma să fie încheiate în 
urma unui proces de licitație competitiv și 
care ar garanta rambursarea diferenței 
dintre prețul actual al CO2 și costurile 
reale de evitare a CO2 suportate de 
întreprinderi ca urmare a investițiilor în 
noi procese și tehnologii; solicită Comisiei 
să definească criterii de referință 
tehnologice pe care proiectele trebuie să 
le îndeplinească pentru a fi considerate 
compatibile cu obiectivul de a obține zero 
emisii nete de GES; consideră că costurile 
rezultate ale contractelor pe diferență 
pentru dioxid de carbon ar putea să fie 
refinanțate printr-o contribuție climatică 
adăugată produselor conexe din industrie 
și care se aplică atât produselor interne, 
cât și celor importate, cu scopul de a 
asigura o repartizare echitabilă a 
costurilor, precum și faptul că investițiile 
în tehnologii fără GES se amortizează 
imediat și că se evită dezavantajele 
competitive pe termen scurt în comparație 
cu țările fără prețuri corespunzătoare ale 
CO2.

Or. en

Amendamentul 538
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. subliniază necesitatea de a sprijini 
producția de baterii și reciclarea 
metalului în Europa; subliniază 
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necesitatea de a asigura faptul că 
strategia industrială va fi aliniată la 
viitoarea inițiativă a Comisiei privind 
bateriile;

Or. en

Amendamentul 539
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, 
Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară; invită 
Comisia să investească, printre altele, în 
economia datelor, inteligența artificială, 
producția inteligentă, mobilitate și rețelele 
de foarte mare viteză reziliente și sigure; în 
acest sens, invită Comisia să evalueze 
eficacitatea sistemelor naționale de credit 
fiscal cofinanțate care ar putea completa 
sau înlocui tradiționalele subvenții „la 
cerere” sau bazate pe licitații publice, mai 
ales în cazul IMM-urilor; subliniază 
importanța Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului 
de coeziune (FC) în sprijinirea creării de 
locuri de muncă, a competitivității 
întreprinderilor, a creșterii economice și a 
dezvoltării durabile;

18. consideră că Uniunea are nevoie 
de o strategie industrială inovatoare care 
să accelereze digitalizarea industriilor 
noastre și a IMM-urilor, inclusiv a celor 
tradiționale, să dezvolte capacitatea 
industrială a UE în infrastructuri digitale 
esențiale și să consolideze piața unică 
digitală și a datelor; consideră că 
Uniunea trebuie să sprijine 
întreprinderile în procesul de 
automatizare și digitalizare a know-how-
ului lor, precum și formarea și investițiile 
în echipamente digitale (hardware și 
software) pentru întreprinderi; subliniază 
importanța programului Europa digitală 
pentru îmbunătățirea capabilităților 
digitale ale IMM-urilor și accelerarea 
adoptării unor tehnologii generice și 
emergente în industrii; încurajează 
crearea unor centre de inovare digitală la 
nivelul UE; invită Comisia să investească, 
printre altele, în economia datelor, 
inteligența artificială, producția inteligentă, 
mobilitate, supercalcul, cloud, tehnologia 
cuantică și rețelele 5G și 6G de foarte 
mare viteză reziliente și sigure, 
blockchain, robotică, baterii și internet 
prin satelit; în acest sens, invită, prin 
urmare, statele membre și Comisia să 
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asigure punerea în aplicare la timp a 
măsurilor-cheie relevante recomandate în 
setul de instrumente pentru securitatea 
cibernetică a rețelelor 5G și, în special, să 
aplice, dacă este necesar, furnizorilor cu 
risc ridicat restricțiile relevante pentru 
activele-cheie definite ca fiind esențiale și 
sensibile în evaluările coordonate ale 
riscurilor efectuate de UE, precum și să 
evalueze eficacitatea sistemelor naționale 
de credit fiscal cofinanțate care ar putea 
completa sau înlocui tradiționalele 
subvenții „la cerere” sau bazate pe licitații 
publice, mai ales în cazul IMM-urilor; 
subliniază importanța Fondului european 
de dezvoltare regională (FEDR) și a 
Fondului de coeziune (FC) în sprijinirea 
creării de locuri de muncă, a 
competitivității întreprinderilor, a creșterii 
economice și a dezvoltării durabile și 
solicită ca aceste fonduri să pună 
accentul mai mult pe cercetare și inovare 
și să fie conectate mai bine cu programele 
Orizont Europa și Europa digitală;

Or. en

Amendamentul 540
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, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară; invită 
Comisia să investească, printre altele, în 
economia datelor, inteligența artificială, 
producția inteligentă, mobilitate și rețelele 
de foarte mare viteză reziliente și sigure; în 

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, prin accelerarea răspândirii 
soluțiilor digitale, este imperios necesară; 
subliniază, în acest context, rolul esențial 
al industriilor culturale și creative; invită 
Comisia să investească, printre altele, în 
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acest sens, invită Comisia să evalueze 
eficacitatea sistemelor naționale de credit 
fiscal cofinanțate care ar putea completa 
sau înlocui tradiționalele subvenții „la 
cerere” sau bazate pe licitații publice, mai 
ales în cazul IMM-urilor; subliniază 
importanța Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului 
de coeziune (FC) în sprijinirea creării de 
locuri de muncă, a competitivității 
întreprinderilor, a creșterii economice și a 
dezvoltării durabile;

economia datelor, inteligența artificială, 
producția inteligentă, internetul obiectelor, 
informatica cuantică, mobilitate și rețelele 
5G și cu conectivitate de foarte mare viteză 
reziliente și sigure; subliniază rolul 
esențial pe care trebuie să îl joace 
instrumentele industriale din cadrul 
programelor Orizont Europa și Europa 
digitală, inclusiv parteneriatele public-
privat, și anume cu privire la sănătate, 
sectorul digital, energie și transporturi, 
ceea ce va contribui la stimularea 
investițiilor publice și private; consideră, 
prin urmare, că un buget mai mare 
pentru Orizont Europa este esențial și că 
Consiliul European pentru Inovare și 
Institutul European de Inovare și 
Tehnologie (EIT) vor acorda sprijin 
esențial, mai ales pentru IMM-uri și 
startupuri, pentru a avea acces la 
finanțare și a se dezvolta; subliniază că 
este important ca Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de 
coeziune (FC) să pună accentul mai mult 
pe cercetare și inovare și să fie conectate 
mai bine cu programul Orizont Europa 
pentru sprijinirea creării de locuri de 
muncă, a competitivității întreprinderilor, a 
creșterii economice și a dezvoltării 
durabile; reamintește apelul 
Parlamentului privind alocarea a 120 de 
miliarde pentru Orizont Europa pentru a 
permite programului să abordeze toate 
prioritățile sale date;

Or. en

Amendamentul 541
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 

18. subliniază că tehnologiile digitale 
sunt un factor esențial pentru realizarea 
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tradiționale, este imperios necesară; invită 
Comisia să investească, printre altele, în 
economia datelor, inteligența artificială, 
producția inteligentă, mobilitate și rețelele 
de foarte mare viteză reziliente și sigure; în 
acest sens, invită Comisia să evalueze 
eficacitatea sistemelor naționale de credit 
fiscal cofinanțate care ar putea completa 
sau înlocui tradiționalele subvenții „la 
cerere” sau bazate pe licitații publice, mai 
ales în cazul IMM-urilor; subliniază 
importanța Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului 
de coeziune (FC) în sprijinirea creării de 
locuri de muncă, a competitivității 
întreprinderilor, a creșterii economice și a 
dezvoltării durabile;

obiectivelor în materie de durabilitate ale 
noului Pact verde, dar că acestea prezintă, 
de asemenea, riscuri de interconectare 
atât pentru cetățeni, cât și pentru mediu, 
care nu au fost explorate încă în 
întregime; consideră că este imperios 
necesar ca digitalizarea industriilor 
Uniunii, inclusiv a celor tradiționale, să 
sprijine și să nu creeze obstacole în calea 
tranziției către o economie neutră din 
punct de vedere climatic; invită, prin 
urmare, Comisia să asigure faptul că 
tranziția digitală a industriilor UE se află 
în slujba obiectivelor UE în domeniul 
energiei și al climei și să planifice 
investiții financiare în consecință; în 
această privință, invită Comisia să 
investească, printre altele, în economia 
datelor, inteligența artificială, producția 
inteligentă, electromobilitate și rețelele de 
foarte mare viteză reziliente și sigure; în 
acest sens, invită Comisia să evalueze 
eficacitatea sistemelor naționale de credit 
fiscal cofinanțate care ar putea completa 
sau înlocui tradiționalele subvenții „la 
cerere” sau bazate pe licitații publice, mai 
ales în cazul IMM-urilor; subliniază 
importanța Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului 
de coeziune (FC) în sprijinirea creării de 
locuri de muncă, a competitivității 
întreprinderilor, a creșterii economice și a 
dezvoltării durabile;

Or. en

Amendamentul 542
Miapetra Kumpula-Natri, Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară; invită 

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară; invită 
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Comisia să investească, printre altele, în 
economia datelor, inteligența artificială, 
producția inteligentă, mobilitate și rețelele 
de foarte mare viteză reziliente și sigure; în 
acest sens, invită Comisia să evalueze 
eficacitatea sistemelor naționale de credit 
fiscal cofinanțate care ar putea completa 
sau înlocui tradiționalele subvenții „la 
cerere” sau bazate pe licitații publice, mai 
ales în cazul IMM-urilor; subliniază 
importanța Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului 
de coeziune (FC) în sprijinirea creării de 
locuri de muncă, a competitivității 
întreprinderilor, a creșterii economice și a 
dezvoltării durabile;

Comisia să investească, printre altele, în 
economia datelor, inteligența artificială, 
producția inteligentă, mobilitate și rețelele 
de foarte mare viteză reziliente și sigure; în 
acest sens, invită, prin urmare, statele 
membre și Comisia să asigure punerea în 
aplicare la timp a măsurilor-cheie 
relevante recomandate în setul de 
instrumente pentru securitatea cibernetică 
a rețelelor 5G și, în special, să aplice, 
dacă este necesar, furnizorilor cu risc 
ridicat restricțiile relevante pentru 
activele-cheie definite ca fiind esențiale și 
sensibile în evaluările coordonate ale 
riscurilor efectuate de UE, precum și să 
evalueze eficacitatea sistemelor naționale 
de credit fiscal cofinanțate care ar putea 
completa sau înlocui tradiționalele 
subvenții „la cerere” sau bazate pe licitații 
publice, mai ales în cazul IMM-urilor; 
subliniază importanța programului 
Europa digitală pentru îmbunătățirea 
capabilităților digitale ale IMM-urilor și 
accelerarea adoptării unor tehnologii 
generice și emergente și a unor practici 
noi în cadrul industriilor; subliniază 
importanța Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului 
de coeziune (FC) în sprijinirea creării de 
locuri de muncă, a competitivității 
întreprinderilor, a creșterii economice și a 
dezvoltării durabile;

Or. en

Amendamentul 543
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară; invită 
Comisia să investească, printre altele, în 

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară; invită 
Comisia să investească, printre altele, în 
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economia datelor, inteligența artificială, 
producția inteligentă, mobilitate și rețelele 
de foarte mare viteză reziliente și sigure; în 
acest sens, invită Comisia să evalueze 
eficacitatea sistemelor naționale de credit 
fiscal cofinanțate care ar putea completa 
sau înlocui tradiționalele subvenții „la 
cerere” sau bazate pe licitații publice, mai 
ales în cazul IMM-urilor; subliniază 
importanța Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului 
de coeziune (FC) în sprijinirea creării de 
locuri de muncă, a competitivității 
întreprinderilor, a creșterii economice și a 
dezvoltării durabile;

economia datelor, inteligența artificială, 
producția inteligentă, mobilitate și rețelele 
de foarte mare viteză reziliente și sigure; în 
acest sens, invită, prin urmare, statele 
membre și Comisia să asigure punerea în 
aplicare la timp a măsurilor-cheie 
relevante recomandate în setul de 
instrumente pentru securitatea cibernetică 
a rețelelor 5G și, în special, să aplice, 
dacă este necesar, furnizorilor cu risc 
ridicat restricțiile relevante pentru 
activele-cheie definite ca fiind esențiale și 
sensibile în evaluările coordonate ale 
riscurilor efectuate de UE, precum și să 
evalueze eficacitatea sistemelor naționale 
de credit fiscal cofinanțate care ar putea 
completa sau înlocui tradiționalele 
subvenții „la cerere” sau bazate pe licitații 
publice, mai ales în cazul IMM-urilor; 
subliniază importanța Fondului european 
de dezvoltare regională (FEDR) și a 
Fondului de coeziune (FC) în sprijinirea 
creării de locuri de muncă, a 
competitivității întreprinderilor, a creșterii 
economice și a dezvoltării durabile;

Or. en

Amendamentul 544
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară; invită 
Comisia să investească, printre altele, în 
economia datelor, inteligența artificială, 
producția inteligentă, mobilitate și rețelele 
de foarte mare viteză reziliente și sigure; în 
acest sens, invită Comisia să evalueze 
eficacitatea sistemelor naționale de credit 
fiscal cofinanțate care ar putea completa 

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară; invită 
Comisia să investească, printre altele, în 
economia datelor, inteligența artificială, 
producția inteligentă, mobilitate și rețelele 
de foarte mare viteză reziliente și sigure, 
acordând o atenție deosebită încurajării 
participării femeilor, deoarece acestea 
sunt domenii în care femeile sunt încă 
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sau înlocui tradiționalele subvenții „la 
cerere” sau bazate pe licitații publice, mai 
ales în cazul IMM-urilor; subliniază 
importanța Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR) și a 
Fondului de coeziune (FC) în sprijinirea 
creării de locuri de muncă, a 
competitivității întreprinderilor, a creșterii 
economice și a dezvoltării durabile;

subreprezentate; în acest sens, invită 
Comisia să evalueze eficacitatea sistemelor 
naționale de credit fiscal cofinanțate care ar 
putea completa sau înlocui tradiționalele 
subvenții „la cerere” sau bazate pe licitații 
publice, mai ales în cazul IMM-urilor; 
subliniază importanța fondurilor 
structurale și de investiții (fondurile ESI) 
în sprijinirea creării de locuri de muncă, a 
competitivității întreprinderilor, a creșterii 
economice și a dezvoltării durabile, 
precum și în îmbunătățirea competențelor 
lucrătorilor europeni și în stimularea 
capacității întreprinderilor mici și mijlocii 
de a-i face capabili să facă față cu succes 
dublei tranziții, astfel încât nimeni să nu 
fie lăsat în urmă;

Or. en

Amendamentul 545
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară; invită 
Comisia să investească, printre altele, în 
economia datelor, inteligența artificială, 
producția inteligentă, mobilitate și rețelele 
de foarte mare viteză reziliente și sigure; în 
acest sens, invită Comisia să evalueze 
eficacitatea sistemelor naționale de credit 
fiscal cofinanțate care ar putea completa 
sau înlocui tradiționalele subvenții „la 
cerere” sau bazate pe licitații publice, mai 
ales în cazul IMM-urilor; subliniază 
importanța Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului 
de coeziune (FC) în sprijinirea creării de 
locuri de muncă, a competitivității 
întreprinderilor, a creșterii economice și a 

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară; 
consideră că digitalizarea implică, de 
asemenea, accesul industriei la 5G și în 
special rezervarea lățimii de bandă pentru 
industrie; invită Comisia să investească, 
printre altele, în economia datelor, 
inteligența artificială, producția inteligentă, 
mobilitate și rețelele de foarte mare viteză 
reziliente și sigure; în acest sens, invită 
Comisia să evalueze eficacitatea sistemelor 
naționale de credit fiscal cofinanțate care ar 
putea completa sau înlocui tradiționalele 
subvenții „la cerere” sau bazate pe licitații 
publice, mai ales în cazul IMM-urilor; 
subliniază importanța Fondului european 
de dezvoltare regională (FEDR) și a 
Fondului de coeziune (FC) în sprijinirea 
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dezvoltării durabile; creării de locuri de muncă, a 
competitivității întreprinderilor, a creșterii 
economice și a dezvoltării durabile;

Or. fr

Amendamentul 546
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Massimiliano Smeriglio

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară; invită 
Comisia să investească, printre altele, în 
economia datelor, inteligența artificială, 
producția inteligentă, mobilitate și rețelele 
de foarte mare viteză reziliente și sigure; în 
acest sens, invită Comisia să evalueze 
eficacitatea sistemelor naționale de credit 
fiscal cofinanțate care ar putea completa 
sau înlocui tradiționalele subvenții „la 
cerere” sau bazate pe licitații publice, mai 
ales în cazul IMM-urilor; subliniază 
importanța Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului 
de coeziune (FC) în sprijinirea creării de 
locuri de muncă, a competitivității 
întreprinderilor, a creșterii economice și a 
dezvoltării durabile;

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale și a IMM-urilor, este imperios 
necesară; invită Comisia să investească, 
printre altele, în economia datelor, 
inteligența artificială, creativitate, 
producția inteligentă, rețele inteligente, 
mobilitate și rețelele de foarte mare viteză 
reziliente și sigure; în acest sens, invită 
Comisia să evalueze eficacitatea sistemelor 
naționale de credit fiscal cofinanțate care ar 
putea completa sau înlocui tradiționalele 
subvenții „la cerere” sau bazate pe licitații 
publice, mai ales în cazul IMM-urilor; 
subliniază importanța Fondului european 
de dezvoltare regională (FEDR) și a 
Fondului de coeziune (FC) în sprijinirea 
creării de locuri de muncă, a 
competitivității întreprinderilor, a creșterii 
economice, a dezvoltării durabile și a 
modernizării și îmbunătățirii sistemelor 
de educație și formare;

Or. en

Amendamentul 547
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară; invită 
Comisia să investească, printre altele, în 
economia datelor, inteligența artificială, 
producția inteligentă, mobilitate și rețelele 
de foarte mare viteză reziliente și sigure; în 
acest sens, invită Comisia să evalueze 
eficacitatea sistemelor naționale de credit 
fiscal cofinanțate care ar putea completa 
sau înlocui tradiționalele subvenții „la 
cerere” sau bazate pe licitații publice, mai 
ales în cazul IMM-urilor; subliniază 
importanța Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului 
de coeziune (FC) în sprijinirea creării de 
locuri de muncă, a competitivității 
întreprinderilor, a creșterii economice și a 
dezvoltării durabile;

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară; 
subliniază, în acest context, rolul esențial 
al industriilor culturale și creative și 
invită Comisia să investească, printre 
altele, în economia datelor, inteligența 
artificială, producția inteligentă, mobilitate 
și rețelele de foarte mare viteză reziliente și 
sigure; în acest sens, invită Comisia să 
evalueze eficacitatea sistemelor naționale 
de credit fiscal cofinanțate care ar putea 
completa sau înlocui tradiționalele 
subvenții „la cerere” sau bazate pe licitații 
publice, mai ales în cazul IMM-urilor; 
subliniază importanța Fondului european 
de dezvoltare regională (FEDR) și a 
Fondului de coeziune (FC) în sprijinirea 
creării de locuri de muncă, a 
competitivității întreprinderilor, a creșterii 
economice și a dezvoltării durabile;

Or. en

Amendamentul 548
Marc Botenga, Sira Rego
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară; invită 
Comisia să investească, printre altele, în 
economia datelor, inteligența artificială, 
producția inteligentă, mobilitate și rețelele 
de foarte mare viteză reziliente și sigure; în 
acest sens, invită Comisia să evalueze 
eficacitatea sistemelor naționale de credit 
fiscal cofinanțate care ar putea completa 
sau înlocui tradiționalele subvenții „la 

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară, dar cu 
politici de protejare a locurilor de muncă 
afectate; invită Comisia să investească, 
printre altele, în economia datelor, 
inteligența artificială, producția inteligentă, 
mobilitate și rețelele de foarte mare viteză 
reziliente și sigure; în acest sens, invită 
Comisia să evalueze eficacitatea sistemelor 
naționale de credit fiscal cofinanțate care ar 
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cerere” sau bazate pe licitații publice, mai 
ales în cazul IMM-urilor; subliniază 
importanța Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului 
de coeziune (FC) în sprijinirea creării de 
locuri de muncă, a competitivității 
întreprinderilor, a creșterii economice și a 
dezvoltării durabile;

putea completa sau înlocui tradiționalele 
subvenții „la cerere” sau bazate pe licitații 
publice, mai ales în cazul IMM-urilor; 
subliniază importanța Fondului european 
de dezvoltare regională (FEDR) și a 
Fondului de coeziune (FC) în sprijinirea 
creării de locuri de muncă de calitate, a 
formării, a salariilor, a dezvoltării 
întreprinderilor, a creșterii economice și a 
dezvoltării durabile;

Or. en

Amendamentul 549
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară; invită 
Comisia să investească, printre altele, în 
economia datelor, inteligența artificială, 
producția inteligentă, mobilitate și rețelele 
de foarte mare viteză reziliente și sigure; în 
acest sens, invită Comisia să evalueze 
eficacitatea sistemelor naționale de credit 
fiscal cofinanțate care ar putea completa 
sau înlocui tradiționalele subvenții „la 
cerere” sau bazate pe licitații publice, mai 
ales în cazul IMM-urilor; subliniază 
importanța Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului 
de coeziune (FC) în sprijinirea creării de 
locuri de muncă, a competitivității 
întreprinderilor, a creșterii economice și a 
dezvoltării durabile;

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară; invită 
Comisia să investească, printre altele, în 
economia datelor, inteligența artificială, 
producția inteligentă, mobilitate, inginerie 
software, tehnologie software și rețelele de 
foarte mare viteză reziliente și sigure; în 
acest sens, invită Comisia să evalueze 
eficacitatea sistemelor naționale de credit 
fiscal cofinanțate care ar putea completa 
sau înlocui tradiționalele subvenții „la 
cerere” sau bazate pe licitații publice, mai 
ales în cazul IMM-urilor; subliniază 
importanța Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului 
de coeziune (FC) în sprijinirea creării de 
locuri de muncă, a competitivității 
întreprinderilor, a creșterii economice și a 
dezvoltării durabile;

Or. en

Amendamentul 550
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Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară; invită 
Comisia să investească, printre altele, în 
economia datelor, inteligența artificială, 
producția inteligentă, mobilitate și rețelele 
de foarte mare viteză reziliente și sigure; în 
acest sens, invită Comisia să evalueze 
eficacitatea sistemelor naționale de credit 
fiscal cofinanțate care ar putea completa 
sau înlocui tradiționalele subvenții „la 
cerere” sau bazate pe licitații publice, mai 
ales în cazul IMM-urilor; subliniază 
importanța Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului 
de coeziune (FC) în sprijinirea creării de 
locuri de muncă, a competitivității 
întreprinderilor, a creșterii economice și a 
dezvoltării durabile;

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară; invită 
Comisia să investească, printre altele, în 
economia datelor, inteligența artificială, 
producția inteligentă, mobilitate, sisteme 
eficiente de protecție socială și de sănătate 
și rețelele de foarte mare viteză reziliente și 
sigure; în acest sens, invită Comisia să 
evalueze eficacitatea sistemelor naționale 
de credit fiscal cofinanțate care ar putea 
completa sau înlocui tradiționalele 
subvenții „la cerere” sau bazate pe licitații 
publice, mai ales în cazul IMM-urilor; 
subliniază importanța Fondului european 
de dezvoltare regională (FEDR) și a 
Fondului de coeziune (FC) în sprijinirea 
creării de locuri de muncă, a 
competitivității întreprinderilor, a creșterii 
economice și a dezvoltării durabile;

Or. en

Amendamentul 551
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară; invită 
Comisia să investească, printre altele, în 
economia datelor, inteligența artificială, 
producția inteligentă, mobilitate și rețelele 
de foarte mare viteză reziliente și sigure; în 
acest sens, invită Comisia să evalueze 

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este o prioritate; invită 
Comisia să sprijine, printre altele, 
economia datelor, inteligența artificială 
centrată pe factorul uman, producția 
inteligentă, mobilitate și rețelele de foarte 
mare viteză reziliente și sigure; în acest 
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eficacitatea sistemelor naționale de credit 
fiscal cofinanțate care ar putea completa 
sau înlocui tradiționalele subvenții „la 
cerere” sau bazate pe licitații publice, mai 
ales în cazul IMM-urilor; subliniază 
importanța Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului 
de coeziune (FC) în sprijinirea creării de 
locuri de muncă, a competitivității 
întreprinderilor, a creșterii economice și a 
dezvoltării durabile;

sens, invită Comisia să evalueze 
eficacitatea sistemelor naționale de credit 
fiscal cofinanțate care ar putea completa 
sau înlocui tradiționalele subvenții „la 
cerere” sau bazate pe licitații publice, mai 
ales în cazul IMM-urilor; subliniază 
importanța Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului 
de coeziune (FC) menite să sprijine 
crearea de locuri de muncă, 
competitivitatea întreprinderilor, 
dezvoltarea economică durabilă și 
prosperitatea;

Or. en

Amendamentul 552
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară; invită 
Comisia să investească, printre altele, în 
economia datelor, inteligența artificială, 
producția inteligentă, mobilitate și rețelele 
de foarte mare viteză reziliente și sigure; în 
acest sens, invită Comisia să evalueze 
eficacitatea sistemelor naționale de credit 
fiscal cofinanțate care ar putea completa 
sau înlocui tradiționalele subvenții „la 
cerere” sau bazate pe licitații publice, mai 
ales în cazul IMM-urilor; subliniază 
importanța Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului 
de coeziune (FC) în sprijinirea creării de 
locuri de muncă, a competitivității 
întreprinderilor, a creșterii economice și a 
dezvoltării durabile;

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară; invită 
Comisia să investească, printre altele, în 
economia datelor, inteligența artificială, 
producția inteligentă, mobilitate și rețelele 
de foarte mare viteză reziliente și sigure; în 
acest sens, invită Comisia să evalueze 
eficacitatea sistemelor naționale de credit 
fiscal cofinanțate care ar putea completa 
sau înlocui tradiționalele subvenții „la 
cerere” sau bazate pe licitații publice, mai 
ales în cazul IMM-urilor; subliniază 
importanța Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului 
de coeziune (FC) în sprijinirea creării de 
locuri de muncă de calitate, a formării, a 
salariilor, a dezvoltării întreprinderilor, a 
creșterii economice și a dezvoltării 
durabile;

Or. en
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Amendamentul 553
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară; invită 
Comisia să investească, printre altele, în 
economia datelor, inteligența artificială, 
producția inteligentă, mobilitate și rețelele 
de foarte mare viteză reziliente și sigure; în 
acest sens, invită Comisia să evalueze 
eficacitatea sistemelor naționale de credit 
fiscal cofinanțate care ar putea completa 
sau înlocui tradiționalele subvenții „la 
cerere” sau bazate pe licitații publice, mai 
ales în cazul IMM-urilor; subliniază 
importanța Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului 
de coeziune (FC) în sprijinirea creării de 
locuri de muncă, a competitivității 
întreprinderilor, a creșterii economice și a 
dezvoltării durabile;

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară; invită 
Comisia să investească, printre altele, în 
economia datelor, inteligența artificială, 
mobilitate și rețelele de foarte mare viteză 
reziliente și sigure; în acest sens, invită 
Comisia să evalueze eficacitatea sistemelor 
naționale de credit fiscal cofinanțate care ar 
putea completa sau înlocui tradiționalele 
subvenții „la cerere”, mai ales în cazul 
IMM-urilor; subliniază importanța 
Fondului european de dezvoltare regională 
(FEDR) și a Fondului de coeziune (FC) în 
sprijinirea creării de locuri de muncă, a 
competitivității întreprinderilor, a creșterii 
economice și a dezvoltării durabile;

Or. fr

Amendamentul 554
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară; invită 
Comisia să investească, printre altele, în 
economia datelor, inteligența artificială, 
producția inteligentă, mobilitate și rețelele 
de foarte mare viteză reziliente și sigure; în 
acest sens, invită Comisia să evalueze 
eficacitatea sistemelor naționale de credit 

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară; invită 
Comisia să investească, printre altele, în 
economia datelor, inteligența artificială, 
securitate cibernetică, producția 
inteligentă, mobilitate și rețelele de foarte 
mare viteză reziliente și sigure; în acest 
sens, invită Comisia să evalueze 
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fiscal cofinanțate care ar putea completa 
sau înlocui tradiționalele subvenții „la 
cerere” sau bazate pe licitații publice, mai 
ales în cazul IMM-urilor; subliniază 
importanța Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului 
de coeziune (FC) în sprijinirea creării de 
locuri de muncă, a competitivității 
întreprinderilor, a creșterii economice și a 
dezvoltării durabile;

eficacitatea sistemelor naționale de credit 
fiscal cofinanțate care ar putea completa 
sau înlocui tradiționalele subvenții „la 
cerere” sau bazate pe licitații publice, mai 
ales în cazul IMM-urilor; subliniază 
importanța Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului 
de coeziune (FC) în sprijinirea creării de 
locuri de muncă, a competitivității 
întreprinderilor, a creșterii economice și a 
dezvoltării durabile;

Or. en

Amendamentul 555
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară; invită 
Comisia să investească, printre altele, în 
economia datelor, inteligența artificială, 
producția inteligentă, mobilitate și rețelele 
de foarte mare viteză reziliente și sigure; în 
acest sens, invită Comisia să evalueze 
eficacitatea sistemelor naționale de credit 
fiscal cofinanțate care ar putea completa 
sau înlocui tradiționalele subvenții „la 
cerere” sau bazate pe licitații publice, mai 
ales în cazul IMM-urilor; subliniază 
importanța Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului 
de coeziune (FC) în sprijinirea creării de 
locuri de muncă, a competitivității 
întreprinderilor, a creșterii economice și a 
dezvoltării durabile;

18. consideră că digitalizarea 
industriilor Uniunii, inclusiv a celor 
tradiționale, este imperios necesară; invită 
Comisia să investească, printre altele, în 
economia datelor, inteligența artificială, 
producția inteligentă, mobilitate și rețelele 
de foarte mare viteză reziliente, accesibile 
ca preț și sigure; în acest sens, invită 
Comisia să evalueze eficacitatea sistemelor 
naționale de credit fiscal cofinanțate care ar 
putea completa sau înlocui tradiționalele 
subvenții „la cerere” sau bazate pe licitații 
publice, mai ales în cazul IMM-urilor; 
subliniază importanța Fondului european 
de dezvoltare regională (FEDR) și a 
Fondului de coeziune (FC) în sprijinirea 
creării de locuri de muncă, a 
competitivității întreprinderilor, a creșterii 
economice și a dezvoltării durabile;

Or. en

Amendamentul 556
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Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, 
Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick 
Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază că competitivitatea 
industrială a UE se bazează pe o piață 
unică a produselor și serviciilor pe deplin 
funcțională; subliniază că Comisia 
trebuie să aibă în vedere modalități prin 
care să aprofundeze piața unică în cadrul 
unui ansamblu revizuit de priorități și să 
abordeze barierele normative și de altă 
natură existente pe piața internă care 
decurg din norme naționale restrictive și 
complexe, capacitățile administrative 
limitate și transpunerea imperfectă a 
normelor UE, precum și aplicarea 
necorespunzătoare a acestora; subliniază 
importanța unei guvernanțe mai flexibile 
și mai transparente a pieței interne, cu 
evaluări inter pares mai eficace, pentru a 
identifica și a aborda barierele și 
neconformitățile, a unor instrumente 
îmbunătățite de monitorizare și 
performanță, precum Tabloul de bord al 
pieței interne, pentru a reflecta mai bine 
realitatea pieței, și a consolidării rețelei 
SOLVIT;

Or. en

Amendamentul 557
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază rolul esențial al 
sectorului digital în ceea ce privește 
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contribuția la transformarea sectorului 
industrial, atât ca sursă de soluții 
tehnologice curate, cât și ca optimizare a 
proceselor industriale, precum și 
reducerea la minimum a impactului 
asupra mediului; având în vedere 
consumul mare de energie și resurse 
conectate cu TIC, solicită Comisiei să 
evalueze impactul potențial al dezvoltării 
masive a soluțiilor digitale asupra 
mediului și să plaseze cerințele privind 
eficiența energetică și economia circulară 
în centrul dezvoltării tehnologiilor digitale 
și a centrelor de date; solicită Comisiei să 
propună căi concrete pentru ca soluțiile 
digitale să servească tranziției ecologice și 
să stabilească o metodologie pentru 
monitorizarea și cuantificarea creșterii 
impactului tehnologiilor digitale asupra 
mediului;

Or. en

Amendamentul 558
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 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. regretă decalajul încă semnificativ 
dintre întreprinderile mari și cele 
mici/mijlocii în ceea ce privește integrarea 
tehnologiilor digitale în operațiunile lor 
comerciale, subliniază că eliminarea 
acestui decalaj ar constitui o îmbunătățire 
a funcționării pieței interne și ar fi 
benefică pentru competitivitatea 
industrială europeană în general; invită 
Comisia să evalueze și să sporească 
amploarea centrelor europene de inovare 
digitală care – datorită cunoașterii 
ecosistemelor economice locale – pot să 
reprezinte o modalitate eficace de a 
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contribui la digitalizarea IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 559
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. analizează necesitatea unui cadru 
juridic european privind IA, robotica și 
tehnologiile conexe care să abordeze, în 
dezvoltarea, implementarea și utilizarea 
lor, principiile etice și drepturile 
fundamentale, precum și chestiuni legate 
de siguranță și răspundere; subliniază că 
inovarea și competitivitatea industriei 
Europei vor necesita un cadru orizontal 
care să reflecte valorile și principiile 
Uniunii, cu scopul de a oferi orientări 
concrete și securitate juridică cetățenilor 
și întreprinderilor deopotrivă – inclusiv 
celor care se află în afara Europei;

Or. en

Amendamentul 560
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, 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, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază importanța 
programului Europa digitală în ceea ce 
privește dobândirea de către lucrători a 
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unor competențe digitale esențiale pentru 
viitorul industrial al Europei; îndeamnă 
Comisia să creeze un grup de părți 
interesate experte, care să aibă sarcina de 
a estima insuficiența/lipsa viitoare de 
personal calificat industrial cu ajutorul 
capacităților IA și ale datelor masive;

Or. en

Amendamentul 561
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. reamintește Comisiei să țină 
seama de ecosistemele industriale diferite 
pentru a adopta o abordare personalizată 
în elaborarea programelor din cadrul 
strategiei industriale, luând în 
considerare nevoile regiunilor mai puțin 
tehnologizate;

Or. en

Amendamentul 562
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. Măsurile de stimulare a utilizării 
sistemelor de credit fiscal trebuie însoțite 
de măsuri ferme pentru a depăși formele 
de dumping fiscal, care au efecte de 
denaturare pe piața unică europeană.

Or. it
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Amendamentul 563
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. stimulentul pentru utilizarea 
sistemelor de credite fiscale trebuie să fie 
corelat cu măsuri specifice menite să 
depășească dumpingul fiscal, care este 
responsabil pentru efectele de denaturare 
de pe piața internă;

Or. en

Amendamentul 564
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. reamintește că orice sisteme 
naționale de credit fiscal ar trebui să fie 
însoțite de o inițiativă europeană 
puternică pentru depășirea oricărui 
dumping fiscal în UE;

Or. en

Amendamentul 565
Gianna Gancia

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază modul în care natura 
specifică a microîntreprinderilor impune 
conceperea de instrumente ad-hoc pentru 
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urmărirea obiectivelor de digitalizare;

Or. it

Amendamentul 566
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, 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
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. subliniază că proiectele de 
cercetare și inovare din cadrul 
programului Orizont Europa sunt 
investiții esențiale în vederea realizării 
neutralității climatice până în 2050, 
subliniază rolul esențial al sinergiilor 
industriale și al parteneriatelor public-
privat în facilitarea realizării mai rapide 
și mai eficiente a unor proiecte inovatoare 
și prezentări de demonstratoare tehnice în 
industrii esențiale, cum ar fi aviația, 
stocarea energiei și hidrogenul;

Or. en

Amendamentul 567
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. invită Comisia și statele membre să 
asigure investițiile în infrastructură 
necesare pentru a garanta un acces 
amplu în toate regiunile europene, în 
special în zonele rurale și în regiunile 
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care intră sub incidența articolului 174 
din TFUE;

Or. en

Amendamentul 568
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, 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, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 18 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18c. subliniază rolul potențial al 
regiunilor în realizarea ambițiilor 
industriale europene; consideră că, 
pentru a stimula ecosistemele regionale, 
trebuie să fie consolidată cooperarea 
interregională destinată transformărilor 
durabile și digitale, cum ar fi în cadrul 
strategiilor de specializare inteligentă; 
solicită, prin urmare, Comisiei să sprijine 
elaborarea unor instrumente care să ofere 
o foaie de parcurs clară pentru regiuni, 
cu o abordare adaptată, pentru a asigura 
poziția de lider industrial;

Or. en

Amendamentul 569
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, Seán Kelly, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 18 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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18d. subliniază necesitatea de a elimina 
diviziunea digitală dintre întreprinderi și 
dintre industrii, deoarece decalajul dintre 
întreprinderile și industriile fruntașe și 
cele rămase în urmă creează o răspândire 
inegală a inovațiilor în economie; 
încurajează, prin urmare, Comisia și 
statele membre să creeze pentru firme, în 
special pentru IMM-uri, oportunități de a 
spori capacitatea lor de absorbție a 
tehnologiilor inovatoare;

Or. en

Amendamentul 570
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, Seán Kelly, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 18 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18e. subliniază că, pe lângă garantarea 
investițiilor în digitalizare, vor fi esențiale 
și alte măsuri, cum ar fi punerea corectă 
în aplicare a Codului european al 
comunicațiilor electronice și revizuirea 
Directivei privind reducerea costurilor, 
pentru ca UE să valorifice întregul 
potențial de creștere al transformării 
digitale; subliniază că potențialul 
internetului obiectelor de a contribui la 
redresarea industriei europene în urma 
crizei este mare și Comisia ar trebui să 
asigure faptul că nu există bariere în 
calea liberei circulații a dispozitivelor de 
internet al obiectelor la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 571
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Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să creeze o piață 
unică digitală și a datelor europeană, să 
promoveze schimbul de date între 
întreprinderi și între instituțiile publice, să 
dezvolte și să prelucreze datele în Europa, 
în special datele organismelor publice, să 
construiască un sistem mai bun de 
impozitare digitală, în care profiturile să fie 
impozitate acolo unde întreprinderile 
interacționează semnificativ cu utilizatorii 
și să dezvolte pe mai departe standarde 
europene de securitate cibernetică, în 
special în ceea ce privește infrastructura 
critică;

19. salută poziția Comisiei privind 
utilizarea datelor industriale; reiterează 
că datele joacă un rol-cheie în 
transformarea industriilor europene; 
subliniază importanța creșterii producției 
inteligente, a digitalizării și a autonomiei 
strategice a industriilor europene; invită 
Comisia să creeze o piață unică digitală și a 
datelor europeană și să asigure și să 
promoveze accesul la date și fluxul 
acestora în UE și între sectoare, industrii 
și între instituțiile publice, să promoveze 
investițiile în standarde, instrumente și 
infrastructuri de nouă generație pentru a 
stoca și a prelucra date și pentru a grupa 
datele europene în sectoare-cheie, cu 
spații comune și interoperabile ale datelor 
la nivelul UE, și invită Comisia să acorde 
o atenție deosebită proiectelor care 
vizează conservarea datelor și etichetarea, 
standardizarea formatului datelor, 
securitatea datelor; să dezvolte și să 
prelucreze datele în Europa, în special 
datele organismelor publice, să 
construiască sisteme mai bune de 
impozitare digitală, în care profiturile să fie 
impozitate acolo unde întreprinderile 
interacționează semnificativ cu utilizatorii, 
în conformitate cu un acord potențial în 
cadrul OCDE în vederea atenuării 
riscului de război comercial, și să dezvolte 
pe mai departe standarde europene, de 
exemplu de securitate cibernetică, în 
special în ceea ce privește infrastructura 
critică, inclusiv prin revizuirea Directivei 
NIS și prin instituirea rețelei centrului de 
competențe în materie de securitate 
cibernetică, și să asigure o platformă 
echitabilă pentru relații de afaceri care să 
permită întreprinderilor europene și, în 
special, IMM-urilor, să utilizeze în mod 
eficace datele generate pe platforme; 



AM\1208890RO.docx 167/181 PE653.877v02-00

RO

încurajează Comisia să utilizeze 
capacitatea deplină a ENISA pentru a 
sprijini efectuarea evaluărilor riscurilor 
în materie de securitate cibernetică la 
nivel național; subliniază importanța 
politicii spațiale europene, în special 
pentru a îmbunătăți capacitățile spațiale 
industriale europene și a debloca 
potențialul sinergiilor cu alte sectoare și 
politici-cheie, îndeosebi pentru a dezvolta 
tehnologii de ultimă generație și a însoți 
transformarea industrială;

Or. en

Amendamentul 572
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, 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 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să creeze o piață 
unică digitală și a datelor europeană, să 
promoveze schimbul de date între 
întreprinderi și între instituțiile publice, să 
dezvolte și să prelucreze datele în Europa, 
în special datele organismelor publice, să 
construiască un sistem mai bun de 
impozitare digitală, în care profiturile să fie 
impozitate acolo unde întreprinderile 
interacționează semnificativ cu utilizatorii 
și să dezvolte pe mai departe standarde 
europene de securitate cibernetică, în 
special în ceea ce privește infrastructura 
critică;

19. salută poziția Comisiei privind 
utilizarea datelor industriale; reiterează 
că datele joacă un rol-cheie în 
transformarea industriilor europene; 
subliniază importanța creșterii producției 
inteligente, a digitalizării și a autonomiei 
strategice a industriilor europene; invită 
Comisia să creeze o piață unică digitală și a 
datelor europeană și să asigure și să 
promoveze accesul la date și fluxul 
acestora în UE și între sectoare, industrii 
și între instituțiile publice, să promoveze 
investițiile în standarde, instrumente și 
infrastructuri de nouă generație pentru a 
stoca și a prelucra date și pentru a grupa 
datele europene în sectoare-cheie, cu 
spații comune și interoperabile ale datelor 
la nivelul UE, și invită Comisia să acorde 
o atenție deosebită proiectelor care 
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vizează conservarea datelor și etichetarea, 
standardizarea formatului datelor, 
securitatea datelor; să dezvolte și să 
prelucreze datele în Europa, în special 
datele organismelor publice, să 
construiască sisteme mai bune de 
impozitare digitală, în care profiturile să fie 
impozitate acolo unde întreprinderile 
interacționează semnificativ cu utilizatorii, 
în conformitate cu un acord potențial în 
cadrul OCDE în vederea atenuării 
riscului de război comercial, și să dezvolte 
pe mai departe standarde europene, de 
exemplu de securitate cibernetică, în 
special în ceea ce privește infrastructura 
critică, inclusiv prin revizuirea Directivei 
NIS și prin instituirea rețelei centrului de 
competențe în materie de securitate 
cibernetică, și să asigure o platformă 
echitabilă pentru relații de afaceri care să 
permită întreprinderilor europene și, în 
special, IMM-urilor, să utilizeze în mod 
eficace datele generate pe platforme; 
încurajează Comisia să utilizeze 
capacitatea deplină a ENISA pentru a 
sprijini efectuarea evaluărilor riscurilor 
în materie de securitate cibernetică la 
nivel național; subliniază importanța 
politicii spațiale europene, în special 
pentru a îmbunătăți capacitățile spațiale 
industriale europene și a debloca 
potențialul sinergiilor cu alte sectoare și 
politici-cheie, în special pentru a dezvolta 
tehnologii de ultimă generație și a însoți 
transformarea industrială;

Or. en

Amendamentul 573
Salvatore De Meo

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să creeze o piață 19. salută poziția Comisiei privind 
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unică digitală și a datelor europeană, să 
promoveze schimbul de date între 
întreprinderi și între instituțiile publice, să 
dezvolte și să prelucreze datele în Europa, 
în special datele organismelor publice, să 
construiască un sistem mai bun de 
impozitare digitală, în care profiturile să fie 
impozitate acolo unde întreprinderile 
interacționează semnificativ cu utilizatorii 
și să dezvolte pe mai departe standarde 
europene de securitate cibernetică, în 
special în ceea ce privește infrastructura 
critică;

utilizarea datelor industriale; reiterează 
că datele joacă un rol-cheie în 
transformarea industriilor europene; 
subliniază importanța creșterii producției 
inteligente, a digitalizării și a autonomiei 
strategice a industriilor europene; invită 
Comisia să creeze o piață unică digitală și a 
datelor europeană și să asigure și să 
promoveze accesul la date și fluxul 
acestora în UE și între sectoare, industrii 
și între instituțiile publice, să promoveze 
investițiile în standarde, instrumente și 
infrastructuri de nouă generație pentru a 
stoca și a prelucra date și pentru a grupa 
datele europene în sectoare-cheie, cu 
spații comune și interoperabile ale datelor 
la nivelul UE, și invită Comisia să acorde 
o atenție deosebită proiectelor care 
vizează conservarea datelor și etichetarea, 
standardizarea formatului datelor, 
securitatea datelor; să dezvolte și să 
prelucreze datele în Europa, în special 
datele organismelor publice, să 
construiască sisteme mai bune de 
impozitare digitală, în care profiturile să fie 
impozitate acolo unde întreprinderile 
interacționează semnificativ cu utilizatorii, 
în conformitate cu un acord potențial în 
cadrul OCDE în vederea atenuării 
riscului de război comercial, și să dezvolte 
pe mai departe standarde europene, de 
exemplu de securitate cibernetică, în 
special în ceea ce privește infrastructura 
critică, inclusiv prin revizuirea Directivei 
NIS și prin instituirea rețelei centrului de 
competențe în materie de securitate 
cibernetică, și să asigure o platformă 
echitabilă pentru relații de afaceri care să 
permită întreprinderilor europene și, în 
special, IMM-urilor, să utilizeze în mod 
eficace datele generate pe platforme; 
încurajează Comisia să utilizeze 
capacitatea deplină a ENISA pentru a 
sprijini efectuarea evaluărilor riscurilor 
în materie de securitate cibernetică la 
nivel național; subliniază importanța 
politicii spațiale europene, în special 
pentru a îmbunătăți capacitățile spațiale 
industriale europene și a debloca 
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potențialul sinergiilor cu alte sectoare și 
politici-cheie, îndeosebi pentru a dezvolta 
tehnologii de ultimă generație și a însoți 
transformarea industrială;

Or. en

Amendamentul 574
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Bernard Guetta, Stéphane 
Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Bart 
Groothuis, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să creeze o piață 
unică digitală și a datelor europeană, să 
promoveze schimbul de date între 
întreprinderi și între instituțiile publice, să 
dezvolte și să prelucreze datele în Europa, 
în special datele organismelor publice, să 
construiască un sistem mai bun de 
impozitare digitală, în care profiturile să fie 
impozitate acolo unde întreprinderile 
interacționează semnificativ cu utilizatorii 
și să dezvolte pe mai departe standarde 
europene de securitate cibernetică, în 
special în ceea ce privește infrastructura 
critică;

19. invită Comisia să creeze o piață 
unică digitală și a datelor europeană, să 
promoveze schimbul securizat de date între 
întreprinderi și între instituțiile publice, să 
dezvolte și să prelucreze datele în Europa, 
în special datele organismelor publice, să 
construiască un sistem mai bun de 
impozitare digitală, în care profiturile să fie 
impozitate acolo unde întreprinderile 
interacționează semnificativ cu utilizatorii 
și să dezvolte pe mai departe standarde 
europene și certificare pentru securitatea 
cibernetică și tehnologiile disruptive, în 
special în ceea ce privește infrastructura 
critică; prin urmare, protecția datelor 
europene critice în astfel de infrastructuri 
critice ar trebui să fie garantată printr-o 
evaluare a prestatorilor de servicii și a 
furnizorilor de tehnologii, care trebuie să 
îndeplinească criterii de securitate și de 
încredere inspirate din setul de 
instrumente pentru securitatea cibernetică 
a rețelelor 5G, și solicită punerea rapidă 
în aplicare a strategiei europene privind 
datele și adoptarea actului legislativ 
privind serviciile digitale;

Or. en
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Amendamentul 575
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să creeze o piață 
unică digitală și a datelor europeană, să 
promoveze schimbul de date între 
întreprinderi și între instituțiile publice, să 
dezvolte și să prelucreze datele în Europa, 
în special datele organismelor publice, să 
construiască un sistem mai bun de 
impozitare digitală, în care profiturile să fie 
impozitate acolo unde întreprinderile 
interacționează semnificativ cu utilizatorii 
și să dezvolte pe mai departe standarde 
europene de securitate cibernetică, în 
special în ceea ce privește infrastructura 
critică;

19. invită Comisia să creeze un mediu 
unic digital și al datelor european, să 
promoveze schimbul non-profit de date 
între întreprinderi și între instituțiile 
publice, să dezvolte și să prelucreze datele 
în Europa, în special datele organismelor 
publice, să construiască un sistem mai bun 
de impozitare digitală, în care profiturile să 
fie impozitate acolo unde întreprinderile 
interacționează semnificativ cu utilizatorii 
și să dezvolte pe mai departe standarde 
europene de securitate cibernetică, în 
special în ceea ce privește infrastructura 
critică; solicită reducerea consumului 
energetic în creștere al centrelor de date 
la nivel de clădire, server și software, 
aplicând criterii stricte de eficiență 
energetică și de utilizare eficientă a 
resurselor, de aprovizionare cu energie 
din surse regenerabile și de recuperare a 
căldurii; principiul „eficiența energetică 
pe primul loc” ar putea fi utilizat drept 
criteriu de evaluare pentru a compara 
diferite aplicații digitale;

Or. en

Amendamentul 576
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să creeze o piață 19. invită Comisia să creeze o piață 
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unică digitală și a datelor europeană, să 
promoveze schimbul de date între 
întreprinderi și între instituțiile publice, să 
dezvolte și să prelucreze datele în Europa, 
în special datele organismelor publice, să 
construiască un sistem mai bun de 
impozitare digitală, în care profiturile să fie 
impozitate acolo unde întreprinderile 
interacționează semnificativ cu utilizatorii 
și să dezvolte pe mai departe standarde 
europene de securitate cibernetică, în 
special în ceea ce privește infrastructura 
critică;

unică digitală și a datelor europeană, să 
promoveze schimbul de date și software 
între întreprinderi și între instituțiile 
publice, în special prin inovații și prin 
dezvoltarea colectării de date; să dezvolte 
competențe, infrastructură, o conectivitate 
și fluxuri de date accesibile ca preț și 
securizate, precum și servicii de sprijin 
pentru prelucrarea datelor europene; 
Europa trebuie să dezvolte capacitatea de 
a avea o economie a datelor deschisă și 
echilibrată, care să faciliteze posibilitatea 
de a dispune de datele potrivite la locul 
potrivit, în special datele organismelor 
publice, să construiască un sistem mai bun 
de impozitare digitală, în care profiturile să 
fie impozitate acolo unde întreprinderile 
interacționează semnificativ cu utilizatorii 
și să dezvolte pe mai departe standarde 
europene de securitate cibernetică, în 
special în ceea ce privește infrastructura 
critică;

Or. en

Amendamentul 577
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să creeze o piață 
unică digitală și a datelor europeană, să 
promoveze schimbul de date între 
întreprinderi și între instituțiile publice, să 
dezvolte și să prelucreze datele în Europa, 
în special datele organismelor publice, să 
construiască un sistem mai bun de 
impozitare digitală, în care profiturile să fie 
impozitate acolo unde întreprinderile 
interacționează semnificativ cu utilizatorii 
și să dezvolte pe mai departe standarde 
europene de securitate cibernetică, în 
special în ceea ce privește infrastructura 

19. invită Comisia să creeze o piață 
unică digitală și a datelor europeană, să 
promoveze schimbul de date între 
întreprinderi și între instituțiile publice, să 
dezvolte și să prelucreze datele în Europa, 
în special datele organismelor publice, să 
construiască un sistem mai bun de 
impozitare digitală, în care profiturile să fie 
impozitate acolo unde întreprinderile 
interacționează semnificativ cu utilizatorii 
și să dezvolte pe mai departe standarde 
europene de securitate cibernetică, în 
special în ceea ce privește infrastructura 
critică; prin urmare, protecția datelor 
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critică; europene critice în astfel de infrastructuri 
critice ar trebui să fie garantată printr-o 
evaluare a prestatorilor de servicii și a 
furnizorilor de tehnologii, care trebuie să 
îndeplinească criterii de securitate și de 
încredere inspirate din setul de 
instrumente pentru securitatea cibernetică 
a rețelelor 5G.

Or. en

Amendamentul 578
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să creeze o piață 
unică digitală și a datelor europeană, să 
promoveze schimbul de date între 
întreprinderi și între instituțiile publice, să 
dezvolte și să prelucreze datele în Europa, 
în special datele organismelor publice, să 
construiască un sistem mai bun de 
impozitare digitală, în care profiturile să fie 
impozitate acolo unde întreprinderile 
interacționează semnificativ cu utilizatorii 
și să dezvolte pe mai departe standarde 
europene de securitate cibernetică, în 
special în ceea ce privește infrastructura 
critică;

19. invită Comisia să creeze o piață 
unică digitală și a datelor europeană, să 
promoveze schimbul de date între 
întreprinderi și între instituțiile publice, să 
dezvolte și să prelucreze datele în Europa, 
în special datele organismelor publice, să 
construiască un sistem mai bun de 
impozitare digitală, în care profiturile să fie 
impozitate acolo unde întreprinderile 
interacționează semnificativ cu utilizatorii 
și să dezvolte pe mai departe standarde 
europene de securitate cibernetică, în 
special în ceea ce privește infrastructura 
critică; prin urmare, protecția datelor 
europene critice în astfel de infrastructuri 
critice ar trebui să fie garantată printr-o 
evaluare a prestatorilor de servicii și a 
furnizorilor de tehnologii, care trebuie să 
îndeplinească criterii de securitate și de 
încredere inspirate din setul de 
instrumente pentru securitatea cibernetică 
a rețelelor 5G;

Or. en

Amendamentul 579
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Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să creeze o piață 
unică digitală și a datelor europeană, să 
promoveze schimbul de date între 
întreprinderi și între instituțiile publice, să 
dezvolte și să prelucreze datele în Europa, 
în special datele organismelor publice, să 
construiască un sistem mai bun de 
impozitare digitală, în care profiturile să fie 
impozitate acolo unde întreprinderile 
interacționează semnificativ cu utilizatorii 
și să dezvolte pe mai departe standarde 
europene de securitate cibernetică, în 
special în ceea ce privește infrastructura 
critică;

19. având în vedere importanța 
digitalizării industriilor Uniunii, invită 
Comisia să creeze o piață unică digitală și a 
datelor europeană și să investească 
semnificativ în rețele de mare viteză 
reziliente și securizate și în inteligență 
artificială, să promoveze schimbul de date 
între întreprinderi și între instituțiile 
publice, să dezvolte și să prelucreze datele 
în Europa, în special datele organismelor 
publice, să construiască un sistem mai bun 
de impozitare digitală, în care profiturile să 
fie impozitate acolo unde întreprinderile 
interacționează semnificativ cu utilizatorii 
și să dezvolte pe mai departe standarde 
europene de securitate cibernetică, în 
special în ceea ce privește infrastructura 
critică;

Or. en

Amendamentul 580
Gianna Gancia

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să creeze o piață 
unică digitală și a datelor europeană, să 
promoveze schimbul de date între 
întreprinderi și între instituțiile publice, să 
dezvolte și să prelucreze datele în Europa, 
în special datele organismelor publice, să 
construiască un sistem mai bun de 
impozitare digitală, în care profiturile să fie 
impozitate acolo unde întreprinderile 
interacționează semnificativ cu utilizatorii 

19. invită Comisia să creeze o piață 
unică digitală și a datelor europeană, să 
promoveze schimbul de date între 
întreprinderi și între instituțiile publice, să 
dezvolte și să prelucreze datele în Europa, 
în special datele organismelor publice, să 
construiască un sistem mai bun de 
impozitare digitală, în care profiturile să fie 
impozitate acolo unde întreprinderile 
interacționează semnificativ cu utilizatorii 



AM\1208890RO.docx 175/181 PE653.877v02-00

RO

și să dezvolte pe mai departe standarde 
europene de securitate cibernetică, în 
special în ceea ce privește infrastructura 
critică;

și să dezvolte pe mai departe standarde 
europene de securitate cibernetică, în 
special în ceea ce privește infrastructura 
critică, respectând și protejând pe deplin 
viața privată a cetățenilor europeni;

Or. it

Amendamentul 581
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să creeze o piață 
unică digitală și a datelor europeană, să 
promoveze schimbul de date între 
întreprinderi și între instituțiile publice, să 
dezvolte și să prelucreze datele în Europa, 
în special datele organismelor publice, să 
construiască un sistem mai bun de 
impozitare digitală, în care profiturile să fie 
impozitate acolo unde întreprinderile 
interacționează semnificativ cu utilizatorii 
și să dezvolte pe mai departe standarde 
europene de securitate cibernetică, în 
special în ceea ce privește infrastructura 
critică;

19. invită Comisia să creeze o piață 
unică digitală și a datelor europeană, să 
promoveze schimbul de date între 
întreprinderi și între instituțiile publice, să 
dezvolte și să prelucreze datele în Europa, 
în special datele organismelor publice, să 
valorifice potențialul transformării 
digitale de a sprijini cercetarea, să 
construiască un sistem mai bun de 
impozitare digitală, în care profiturile să fie 
impozitate acolo unde întreprinderile 
interacționează semnificativ cu utilizatorii 
și să dezvolte pe mai departe standarde 
europene de securitate cibernetică, în 
special în ceea ce privește infrastructura 
critică;

Or. en

Amendamentul 582
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să creeze o piață 
unică digitală și a datelor europeană, să 
promoveze schimbul de date între 
întreprinderi și între instituțiile publice, să 

19. invită Comisia să creeze o piață 
unică digitală și a datelor europeană, să 
promoveze schimbul de date între 
întreprinderi și între instituțiile publice, să 
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dezvolte și să prelucreze datele în Europa, 
în special datele organismelor publice, să 
construiască un sistem mai bun de 
impozitare digitală, în care profiturile să 
fie impozitate acolo unde întreprinderile 
interacționează semnificativ cu utilizatorii 
și să dezvolte pe mai departe standarde 
europene de securitate cibernetică, în 
special în ceea ce privește infrastructura 
critică;

dezvolte și să prelucreze datele în Europa, 
în special datele organismelor publice, să 
elimine barierele existente și să dezvolte 
pe mai departe standarde europene de 
securitate cibernetică, în special în ceea ce 
privește infrastructura critică;

Or. en

Amendamentul 583
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să creeze o piață 
unică digitală și a datelor europeană, să 
promoveze schimbul de date între 
întreprinderi și între instituțiile publice, să 
dezvolte și să prelucreze datele în Europa, 
în special datele organismelor publice, să 
construiască un sistem mai bun de 
impozitare digitală, în care profiturile să 
fie impozitate acolo unde întreprinderile 
interacționează semnificativ cu utilizatorii 
și să dezvolte pe mai departe standarde 
europene de securitate cibernetică, în 
special în ceea ce privește infrastructura 
critică;

19. invită Comisia să creeze o piață 
unică digitală și a datelor europeană, să 
promoveze interoperabilitatea și schimbul 
de date între întreprinderi de orice 
dimensiuni și între instituțiile publice, să 
dezvolte și să prelucreze datele în Europa, 
în special datele organismelor publice, să 
construiască un sistem mai bun de 
impozitare digitală care să impoziteze 
profiturile acolo unde întreprinderile 
interacționează semnificativ cu utilizatorii 
și să dezvolte pe mai departe standarde 
europene de securitate cibernetică și în 
special în ceea ce privește infrastructurile 
critice;

Or. en

Amendamentul 584
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
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Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să creeze o piață 
unică digitală și a datelor europeană, să 
promoveze schimbul de date între 
întreprinderi și între instituțiile publice, să 
dezvolte și să prelucreze datele în Europa, 
în special datele organismelor publice, să 
construiască un sistem mai bun de 
impozitare digitală, în care profiturile să fie 
impozitate acolo unde întreprinderile 
interacționează semnificativ cu utilizatorii 
și să dezvolte pe mai departe standarde 
europene de securitate cibernetică, în 
special în ceea ce privește infrastructura 
critică;

19. invită Comisia să creeze o piață 
unică digitală și a datelor europeană, să 
promoveze un schimb funcțional de date 
între întreprinderi și între instituțiile 
publice, să dezvolte și să prelucreze datele 
în Europa, în special datele organismelor 
publice, să construiască un sistem mai bun 
de impozitare digitală, în care profiturile să 
fie impozitate acolo unde întreprinderile 
interacționează semnificativ cu utilizatorii 
și să dezvolte pe mai departe standarde 
europene de securitate cibernetică, în 
special în ceea ce privește infrastructura 
critică;

Or. en

Amendamentul 585
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. consideră că orice acțiuni 
legislative în contextul unei revizuiri a 
cadrului de drepturi de proprietate 
intelectuală (DPI) aplicabil în prezent 
trebuie să fie analizate cu atenție, 
deoarece acest lucru ar putea avea un 
impact semnificativ asupra economiei 
europene a datelor încă fragilă și în curs 
de dezvoltare; consideră că nu ar trebui să 
existe niciun drept de proprietate pe baza 
proprietății intelectuale asupra datelor 
fără caracter personal utilizate și produse 
prin tehnologii precum inteligența 
artificială;

Or. en
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Amendamentul 586
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. invită Comisia să mobilizeze 
RGPD; Europa trebuie să elaboreze 
practici solide pentru prelucrarea 
seturilor de date industriale mixte care 
includ date cu caracter personal. Aceste 
practici trebuie să fie centrate pe om, să 
garanteze confidențialitatea datelor 
angajaților și să ofere motive clare pentru 
utilizarea acestor date valoroase; 
capacitatea de a prelucra în mod eficace 
toate datele generate în procesele 
industriale este, de asemenea, esențială 
pentru realizarea obiectivelor în materie 
de climă;

Or. en

Amendamentul 587
Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. punct nou. consideră că 
transformarea digitală va oferi 
oportunități de neimaginat pentru ca 
întreprinderile europene să devină mai 
flexibile, să se extindă și să devină 
concurenți mai mari; subliniază 
importanța creării unui mediu care să 
faciliteze utilizarea TIC și dezvoltarea 
unor soluții inteligente în cadrul 
întreprinderilor, de la dezvoltarea până la 
punerea în aplicare a tehnologiilor TIC;

Or. en
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Amendamentul 588
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. invită Comisia să asigure faptul că 
următoarea sa strategie în domeniul 
farmaceutic va stimula cercetarea, 
inovarea și producția în UE, printr-un 
sistem de proprietate intelectuală care să 
promoveze investițiile în cercetare 
medicală și printr-un cadru de 
reglementare stabil, eficace și competitiv 
la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 589
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază necesitatea de a reduce 
dezechilibrele digitale în ceea ce privește 
infrastructura digitală, astfel încât 
inovarea și dezvoltarea industrială să nu 
se limiteze doar la zonele industriale 
urbane concentrate, ci să fie posibile, de 
asemenea, în orașele mai mici și în zonele 
rurale;

Or. en

Amendamentul 590
Carlo Calenda
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Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. insistă asupra rolului fundamental 
al cercetării și inovării în sprijinirea 
eforturilor digitale și tehnologice depuse 
de industria europeană și în stimularea 
poziției de lider a Europei în tehnologiile 
digitale cheie, precum și a utilizării 
acestora în cadrul lanțurilor valorice și al 
platformelor industriale; subliniază 
necesitatea ca toate sectoarele industriale 
să se implice în revoluția digitală, menită 
să creeze și să transforme noi modele de 
afaceri, noi concepte și tehnologii;

Or. en

Amendamentul 591
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. solicită crearea unor noi centre 
digitale în orașele mai mici și în zonele 
rurale, oferind sprijin pentru noile 
startupuri digitale și IMM-urile din zone 
care oferă avantaje competitive, dar au 
nevoie de investiții;

Or. en

Amendamentul 592
Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 19 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19c. subliniază necesitatea de a garanta 
o conectivitate ultrarapidă și accesibilă ca 
preț, care este un instrument esențial 
pentru ca întreprinderile din UE să 
rămână competitive în economia 
mondială și să furnizeze conținut, 
aplicații și servicii noi;

Or. en

Amendamentul 593
Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 19 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19d. recunoaște importanța unei 
abordări europene a economiei datelor, 
care să fie transparentă, de încredere, 
interoperabilă și centrată pe om; invită 
Comisia și statele membre să reducă 
treptat fragmentarea diferitelor strategii 
naționale și să abordeze dezechilibrele în 
ceea ce privește puterea de piață, cu 
scopul de a sprijini un flux mare de date 
europene, interoperabilitatea, gestionarea, 
protecția și (re)utilizarea datelor;

Or. en


