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Amendamentul 594
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, Andrus 
Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că transformarea 
industrială necesită integrarea noilor 
cunoștințe și inovații în piețele existente și 
utilizarea lor în crearea unora noi; regretă, 
în acest sens, că Uniunea investește mai 
puțin în C&D ca procent din PIB decât 
concurenții săi la nivel mondial și suferă de 
o lipsă acută de capacități inovatoare în 
întreprinderile mici și mijlocii din cauza 
insuficienței capitalului de risc necesar; 
invită Comisia să majoreze bugetul pentru 
acele programe care stau la baza 
transformării industriei Uniunii, inclusiv a 
programului Orizont Europa, și să 
încurajeze sinergiile dintre sursele 
financiare regionale, naționale, europene și 
private prin valorificarea sinergiilor dintre 
toate programele Uniunii;

20. consideră că transformarea 
industrială necesită integrarea noilor 
cunoștințe și inovații în piețele existente și 
utilizarea lor în crearea unora noi; regretă, 
în acest sens, că Uniunea investește mai 
puțin în C&D ca procent din PIB decât 
concurenții săi la nivel mondial și suferă de 
o lipsă acută de capacități inovatoare în 
întreprinderile mici și mijlocii din cauza 
insuficienței capitalului de risc necesar; 
subliniază necesitatea de a majora 
substanțial cheltuielile cu cercetarea, 
dezvoltarea și inovarea, ca elemente-cheie 
pentru a realiza dubla tranziție, a 
îmbunătăți poziția de lider strategic și 
autonomia, precum și pentru a crește 
competitivitatea pe termen lung; solicită 
statelor membre să-și respecte 
angajamentul de a ajunge la o proporție 
de 3 % din PIB alocată cercetării și 
dezvoltării; consideră că o creștere a 
finanțării programului Orizont Europa, 
precum și a programului Europa digitală 
și a Mecanismului pentru interconectarea 
Europei (sectorul digital și sectorul 
energetic) este necesară pentru a atinge 
obiectivele ambițioase; recunoaște 
sprijinul eficace al Consiliului European 
pentru Inovare și al Institutului European 
de Inovare și Tehnologie (EIT) și solicită 
consolidarea misiunilor acestora; solicită 
o colaborare între sectorul public și cel 
privat pentru a promova transferul de 
cunoștințe și de tehnologie dinspre 
centrele de cercetare și universități către 
procesul industrial, profitând de sistemul 
ecosistemului industrial; invită Comisia să 
majoreze bugetul pentru acele programe 
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care stau la baza transformării industriei 
Uniunii, inclusiv a programului Orizont 
Europa și a programului Europa digitală, 
și să încurajeze sinergiile dintre sursele 
financiare regionale, naționale, europene și 
private prin valorificarea sinergiilor dintre 
toate programele Uniunii; solicită Comisiei 
să vizeze în mod prioritar întreaga gamă 
de procese industriale decarbonizate și 
bazate pe energii din surse regenerabile; 
recunoaște importanța protecției 
proprietății intelectuale pentru a stimula 
investițiile în domeniul cercetării și 
dezvoltării necesare pentru a asigura 
participarea în continuare a industriei UE 
la dezvoltarea unor tehnologii-cheie, 
precum tehnologiile 5G și 6G, necesare în 
vederea atingerii obiectivelor UE în 
materie de conectivitate pentru 2025;

Or. en

Amendamentul 595
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că transformarea 
industrială necesită integrarea noilor 
cunoștințe și inovații în piețele existente și 
utilizarea lor în crearea unora noi; regretă, 
în acest sens, că Uniunea investește mai 
puțin în C&D ca procent din PIB decât 
concurenții săi la nivel mondial și suferă de 
o lipsă acută de capacități inovatoare în 
întreprinderile mici și mijlocii din cauza 
insuficienței capitalului de risc necesar; 
invită Comisia să majoreze bugetul pentru 
acele programe care stau la baza 
transformării industriei Uniunii, inclusiv a 
programului Orizont Europa, și să 
încurajeze sinergiile dintre sursele 
financiare regionale, naționale, europene și 

20. consideră că transformarea 
industrială necesită integrarea de noi 
cunoștințe și inovații în piețele existente și 
crearea unora noi; regretă, în acest sens, că 
Uniunea investește mai puțin în C&D ca 
procent din PIB decât concurenții săi la 
nivel mondial și suferă de o lipsă acută de 
capacități inovatoare în întreprinderile mici 
și mijlocii din cauza lipsei capitalului de 
risc necesar; invită Comisia să majoreze 
semnificativ bugetul și să se asigure că 
fondurile care stau la baza transformării 
industriei Uniunii sunt reziliente la 
efectele schimbărilor climatice și își 
reafirmă poziția prin care solicită un 
buget de cel puțin 120 de miliarde EUR 
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private prin valorificarea sinergiilor dintre 
toate programele Uniunii;

pentru programul Orizont Europa; invită, 
de asemenea, Comisia să încurajeze 
sinergiile dintre sursele financiare 
regionale, naționale, europene și private, 
valorificând sinergiile dintre toate 
programele Uniunii; sprijină crearea unor 
parteneriate europene în cadrul 
programului Orizont Europa pentru a 
mobiliza investițiile din sectorul privat și 
pentru a sprijini redresarea și tranziția 
ecologică și digitală, însă, cu toate 
acestea, solicită Comisiei să se asigure că 
aceste parteneriate sunt transparente și 
favorabile incluziunii pe tot parcursul 
punerii lor în aplicare, în special în ceea 
ce privește agenda lor strategică a 
cercetării și programele anuale de lucru, 
exclud orice conflict de interese și 
capturare corporativă și aduc o valoarea 
adăugată reală societății; solicită ca o 
parte substanțială a fondurilor disponibile 
pentru IMM-uri în cadrul programului 
Orizont Europa să fie executată prin 
intermediul Consiliului European pentru 
Inovare, dar și prin intermediul 
componentelor colaborative ale 
programului;

Or. en

Amendamentul 596
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că transformarea 
industrială necesită integrarea noilor 
cunoștințe și inovații în piețele existente și 
utilizarea lor în crearea unora noi; regretă, 

20. consideră că transformarea 
industrială necesită integrarea noilor 
cunoștințe și inovații în piețele existente și 
utilizarea lor în crearea unora noi; 
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în acest sens, că Uniunea investește mai 
puțin în C&D ca procent din PIB decât 
concurenții săi la nivel mondial și suferă de 
o lipsă acută de capacități inovatoare în 
întreprinderile mici și mijlocii din cauza 
insuficienței capitalului de risc necesar; 
invită Comisia să majoreze bugetul pentru 
acele programe care stau la baza 
transformării industriei Uniunii, inclusiv a 
programului Orizont Europa, și să 
încurajeze sinergiile dintre sursele 
financiare regionale, naționale, europene și 
private prin valorificarea sinergiilor dintre 
toate programele Uniunii;

reamintește că inovarea este motorul 
competitivității pentru ecosistemele 
industriale strategice, iar acest fapt ar 
trebui transpus într-un sprijin consolidat 
pentru inovare și spirit antreprenorial în 
fiecare fază a ciclului de inovare, 
acordându-se o atenție deosebită fazei 
incipiente și adoptării pe piață, atunci 
când disponibilitatea capitalului este 
esențială pentru o implementare de 
succes; regretă, în acest sens, că Uniunea 
investește mai puțin în C&D ca procent din 
PIB decât concurenții săi la nivel mondial 
și suferă de o lipsă acută de capacități 
inovatoare în întreprinderile mici și 
mijlocii din cauza insuficienței capitalului 
de risc necesar și a birocrației existente; 
invită Comisia să îmbunătățească 
stimulentele și să majoreze bugetul pentru 
acele programe care stau la baza 
transformării industriei Uniunii, inclusiv a 
programelor Orizont Europa și Europa 
digitală, și să încurajeze sinergiile dintre 
sursele financiare regionale, naționale, 
europene și private prin valorificarea 
sinergiilor dintre toate programele Uniunii; 
subliniază necesitatea de a spori atenția 
acordată cercetării și inovării în cadrul 
politicilor de coeziune;

Or. en

Amendamentul 597
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că transformarea 
industrială necesită integrarea noilor 
cunoștințe și inovații în piețele existente și 
utilizarea lor în crearea unora noi; regretă, 
în acest sens, că Uniunea investește mai 
puțin în C&D ca procent din PIB decât 
concurenții săi la nivel mondial și suferă de 

20. consideră că transformarea 
industrială necesită eforturi de cercetare și 
dezvoltare considerabile, precum și 
integrarea noilor cunoștințe și inovații în 
piețele existente și utilizarea lor în crearea 
unora noi; regretă, în acest sens, că 
Uniunea investește mai puțin în C&D ca 
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o lipsă acută de capacități inovatoare în 
întreprinderile mici și mijlocii din cauza 
insuficienței capitalului de risc necesar; 
invită Comisia să majoreze bugetul pentru 
acele programe care stau la baza 
transformării industriei Uniunii, inclusiv a 
programului Orizont Europa, și să 
încurajeze sinergiile dintre sursele 
financiare regionale, naționale, europene și 
private prin valorificarea sinergiilor dintre 
toate programele Uniunii;

procent din PIB decât concurenții săi la 
nivel mondial și suferă de o lipsă acută de 
capacități inovatoare în întreprinderile mici 
și mijlocii din cauza insuficienței 
capitalului de risc necesar; invită Comisia 
să majoreze bugetul pentru acele programe 
care stau la baza transformării industriei 
Uniunii, în special pentru programul 
Orizont Europa, până la 120 de miliarde 
EUR, și să încurajeze sinergiile dintre 
sursele financiare regionale, naționale, 
europene și private prin valorificarea 
sinergiilor dintre toate programele Uniunii; 
încurajează Comisia să creeze, în cadrul 
programului Orizont Europa, o misiune 
destinată decarbonizării industriei și să se 
asigure că, în ciuda încetinirii creșterii 
economice ca urmare a crizei provocate 
de pandemia de COVID-19, fondul pentru 
inovare este dotat cu mijloacele financiare 
necesare pentru a ajuta industria să 
inoveze în ceea ce privește tehnologiile și 
produsele cu emisii scăzute;

Or. en

Amendamentul 598
Miapetra Kumpula-Natri, Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că transformarea 
industrială necesită integrarea noilor 
cunoștințe și inovații în piețele existente și 
utilizarea lor în crearea unora noi; regretă, 
în acest sens, că Uniunea investește mai 
puțin în C&D ca procent din PIB decât 
concurenții săi la nivel mondial și suferă de 
o lipsă acută de capacități inovatoare în 
întreprinderile mici și mijlocii din cauza 
insuficienței capitalului de risc necesar; 
invită Comisia să majoreze bugetul pentru 
acele programe care stau la baza 
transformării industriei Uniunii, inclusiv a 

20. consideră că transformarea 
industrială necesită integrarea noilor 
cunoștințe și inovații în piețele existente și 
utilizarea lor în crearea unora noi; regretă, 
în acest sens, că Uniunea investește mai 
puțin în C&D ca procent din PIB decât 
concurenții săi la nivel mondial și suferă de 
o lipsă acută de capacități inovatoare în 
întreprinderile mici și mijlocii din cauza 
insuficienței capitalului de risc necesar; 
invită Comisia să majoreze bugetul pentru 
acele programe care stau la baza 
transformării industriei Uniunii, inclusiv a 
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programului Orizont Europa, și să 
încurajeze sinergiile dintre sursele 
financiare regionale, naționale, europene și 
private prin valorificarea sinergiilor dintre 
toate programele Uniunii;

programului Orizont Europa, și să 
încurajeze sinergiile dintre sursele 
financiare regionale, naționale, europene și 
private prin valorificarea sinergiilor dintre 
toate programele Uniunii; recunoaște 
importanța protecției proprietății 
intelectuale pentru a stimula investițiile în 
domeniul cercetării și dezvoltării necesare 
pentru a asigura participarea în 
continuare a industriei UE la dezvoltarea 
unor tehnologii-cheie, precum 
tehnologiile 5G și 6G, necesare în vederea 
atingerii obiectivelor UE în materie de 
conectivitate pentru 2025;

Or. en

Amendamentul 599
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că transformarea 
industrială necesită integrarea noilor 
cunoștințe și inovații în piețele existente și 
utilizarea lor în crearea unora noi; regretă, 
în acest sens, că Uniunea investește mai 
puțin în C&D ca procent din PIB decât 
concurenții săi la nivel mondial și suferă de 
o lipsă acută de capacități inovatoare în 
întreprinderile mici și mijlocii din cauza 
insuficienței capitalului de risc necesar; 
invită Comisia să majoreze bugetul pentru 
acele programe care stau la baza 
transformării industriei Uniunii, inclusiv a 
programului Orizont Europa, și să 
încurajeze sinergiile dintre sursele 
financiare regionale, naționale, europene și 
private prin valorificarea sinergiilor dintre 
toate programele Uniunii;

20. consideră că transformarea 
industrială necesită integrarea noilor 
cunoștințe și inovații în piețele existente și 
utilizarea lor în crearea unora noi; regretă, 
în acest sens, că Uniunea investește mai 
puțin în C&D ca procent din PIB decât 
concurenții săi la nivel mondial și suferă de 
o lipsă acută de capacități inovatoare în 
întreprinderile mici și mijlocii din cauza 
insuficienței capitalului de risc necesar; 
invită Comisia să majoreze bugetul și să 
stabilească condițiile de respectare a 
durabilității mediului pentru acele 
programe care stau la baza transformării 
industriei Uniunii, inclusiv a programului 
Orizont Europa, să acorde prioritate C&I 
în cadrul proiectelor sau tehnologiilor 
disruptive, care pot să genereze o 
schimbare transformatoare în 
conformitate cu obiectivele Pactului verde 
european; invită, de asemenea, Comisia 
să încurajeze sinergiile dintre sursele 
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financiare regionale, naționale, europene și 
private prin valorificarea sinergiilor dintre 
toate programele Uniunii;

Or. en

Amendamentul 600
Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că transformarea 
industrială necesită integrarea noilor 
cunoștințe și inovații în piețele existente și 
utilizarea lor în crearea unora noi; regretă, 
în acest sens, că Uniunea investește mai 
puțin în C&D ca procent din PIB decât 
concurenții săi la nivel mondial și suferă de 
o lipsă acută de capacități inovatoare în 
întreprinderile mici și mijlocii din cauza 
insuficienței capitalului de risc necesar; 
invită Comisia să majoreze bugetul pentru 
acele programe care stau la baza 
transformării industriei Uniunii, inclusiv a 
programului Orizont Europa, și să 
încurajeze sinergiile dintre sursele 
financiare regionale, naționale, europene și 
private prin valorificarea sinergiilor dintre 
toate programele Uniunii;

20. consideră că transformarea 
industrială necesită integrarea noilor 
cunoștințe și inovații în piețele existente și 
utilizarea lor în crearea unora noi; regretă, 
în acest sens, că Uniunea investește mai 
puțin în C&D ca procent din PIB decât 
concurenții săi la nivel mondial și suferă de 
o lipsă acută de capacități inovatoare în 
întreprinderile mici și mijlocii din cauza 
insuficienței capitalului de risc necesar; 
invită Comisia să majoreze bugetul pentru 
acele programe care stau la baza 
transformării industriei Uniunii, inclusiv a 
programului Orizont Europa și InvestEU, 
prin intermediul unor instrumente 
adecvate de finanțare pentru dezvoltarea 
pieței tehnologiilor revoluționare, 
sprijinite prin înființarea Consiliului 
European pentru Inovare, și să încurajeze 
sinergiile dintre sursele financiare 
regionale, naționale, europene și private 
prin valorificarea sinergiilor dintre toate 
programele Uniunii;

Or. en

Amendamentul 601
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 20
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că transformarea 
industrială necesită integrarea noilor 
cunoștințe și inovații în piețele existente și 
utilizarea lor în crearea unora noi; regretă, 
în acest sens, că Uniunea investește mai 
puțin în C&D ca procent din PIB decât 
concurenții săi la nivel mondial și suferă de 
o lipsă acută de capacități inovatoare în 
întreprinderile mici și mijlocii din cauza 
insuficienței capitalului de risc necesar; 
invită Comisia să majoreze bugetul pentru 
acele programe care stau la baza 
transformării industriei Uniunii, inclusiv a 
programului Orizont Europa, și să 
încurajeze sinergiile dintre sursele 
financiare regionale, naționale, europene și 
private prin valorificarea sinergiilor dintre 
toate programele Uniunii;

20. consideră că transformarea 
industrială necesită integrarea noilor 
cunoștințe și inovații în piețele existente și 
utilizarea lor în crearea unora noi; regretă, 
în acest sens, că Uniunea investește mai 
puțin în C&D ca procent din PIB decât 
concurenții săi la nivel mondial și suferă de 
o lipsă acută de capacități inovatoare în 
întreprinderile mici și mijlocii din cauza 
insuficienței capitalului de risc necesar; 
invită Comisia să majoreze bugetul pentru 
acele programe care stau la baza 
transformării industriei Uniunii, inclusiv a 
programului Orizont Europa, să creeze 
instrumente adecvate de finanțare pentru 
dezvoltarea pieței tehnologiilor 
revoluționare, sprijinite prin înființarea 
Consiliului European pentru Inovare, și 
să încurajeze sinergiile dintre sursele 
financiare regionale, naționale, europene și 
private prin valorificarea sinergiilor dintre 
toate programele Uniunii;

Or. en

Amendamentul 602
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că transformarea 
industrială necesită integrarea noilor 
cunoștințe și inovații în piețele existente și 
utilizarea lor în crearea unora noi; regretă, 
în acest sens, că Uniunea investește mai 
puțin în C&D ca procent din PIB decât 
concurenții săi la nivel mondial și suferă de 
o lipsă acută de capacități inovatoare în 
întreprinderile mici și mijlocii din cauza 
insuficienței capitalului de risc necesar; 
invită Comisia să majoreze bugetul pentru 

20. consideră că transformarea 
industrială necesită integrarea de noi 
cunoștințe și inovații în piețele existente și 
crearea unora noi; regretă, în acest sens, că 
Uniunea investește mai puțin în C&D ca 
procent din PIB decât concurenții săi la 
nivel mondial și suferă de o lipsă acută de 
capacități inovatoare în întreprinderile mici 
și mijlocii din cauza lipsei capitalului de 
risc necesar; invită Comisia să majoreze 
bugetul pentru acele programe care stau la 
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acele programe care stau la baza 
transformării industriei Uniunii, inclusiv a 
programului Orizont Europa, și să 
încurajeze sinergiile dintre sursele 
financiare regionale, naționale, europene și 
private prin valorificarea sinergiilor dintre 
toate programele Uniunii;

baza transformării industriei Uniunii, 
inclusiv a programului Orizont Europa, să 
creeze instrumente adecvate de finanțare 
pentru dezvoltarea pieței tehnologiilor 
revoluționare, sprijinite prin înființarea 
Consiliului European pentru Inovare, și 
să încurajeze sinergiile dintre sursele 
financiare regionale, naționale, europene și 
private, valorificând sinergiile dintre toate 
programele Uniunii;

Or. en

Amendamentul 603
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că transformarea 
industrială necesită integrarea noilor 
cunoștințe și inovații în piețele existente și 
utilizarea lor în crearea unora noi; regretă, 
în acest sens, că Uniunea investește mai 
puțin în C&D ca procent din PIB decât 
concurenții săi la nivel mondial și suferă de 
o lipsă acută de capacități inovatoare în 
întreprinderile mici și mijlocii din cauza 
insuficienței capitalului de risc necesar; 
invită Comisia să majoreze bugetul pentru 
acele programe care stau la baza 
transformării industriei Uniunii, inclusiv a 
programului Orizont Europa, și să 
încurajeze sinergiile dintre sursele 
financiare regionale, naționale, europene și 
private prin valorificarea sinergiilor dintre 
toate programele Uniunii;

20. consideră că transformarea 
industrială necesită integrarea noilor 
cunoștințe și inovații în piețele existente și 
utilizarea lor în crearea unora noi; regretă, 
în acest sens, că Uniunea investește mai 
puțin în C&D ca procent din PIB decât 
concurenții săi la nivel mondial și suferă de 
o lipsă acută de capacități inovatoare în 
întreprinderile mici și mijlocii din cauza 
insuficienței capitalului de risc necesar și a 
competențelor adecvate; invită Comisia să 
sporească răspândirea politicilor în 
materie de inovare prin majorarea 
bugetului pentru acele programe care stau 
la baza transformării industriei Uniunii, 
inclusiv a programului Orizont Europa, și 
să încurajeze sinergiile dintre sursele 
financiare regionale, naționale, europene și 
private prin valorificarea sinergiilor dintre 
toate programele Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 604
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că transformarea 
industrială necesită integrarea noilor 
cunoștințe și inovații în piețele existente și 
utilizarea lor în crearea unora noi; 
regretă, în acest sens, că Uniunea 
investește mai puțin în C&D ca procent din 
PIB decât concurenții săi la nivel mondial 
și suferă de o lipsă acută de capacități 
inovatoare în întreprinderile mici și 
mijlocii din cauza insuficienței capitalului 
de risc necesar; invită Comisia să 
majoreze bugetul pentru acele programe 
care stau la baza transformării industriei 
Uniunii, inclusiv a programului Orizont 
Europa, și să încurajeze sinergiile dintre 
sursele financiare regionale, naționale, 
europene și private prin valorificarea 
sinergiilor dintre toate programele Uniunii;

20. consideră că transformarea 
industrială necesită integrarea noilor 
cunoștințe și inovații; regretă, în acest sens, 
că Uniunea investește mai puțin în C&D ca 
procent din PIB decât alți actori și suferă 
de o lipsă acută de capacități inovatoare în 
întreprinderile mici și mijlocii; invită 
Comisia să majoreze bugetul pentru acele 
programe care stau la baza transformării 
industriei Uniunii, inclusiv a programului 
Orizont Europa, și să încurajeze sinergiile 
dintre sursele financiare regionale, 
naționale și europene prin valorificarea 
sinergiilor dintre toate programele Uniunii;

Or. en

Amendamentul 605
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că transformarea 
industrială necesită integrarea noilor 
cunoștințe și inovații în piețele existente și 
utilizarea lor în crearea unora noi; regretă, 
în acest sens, că Uniunea investește mai 
puțin în C&D ca procent din PIB decât 
concurenții săi la nivel mondial și suferă de 
o lipsă acută de capacități inovatoare în 
întreprinderile mici și mijlocii din cauza 

20. consideră că transformarea 
industrială necesită integrarea noilor 
cunoștințe și inovații în piețele existente și 
utilizarea lor în crearea unora noi; regretă, 
în acest sens, că Uniunea investește mai 
puțin în C&D ca procent din PIB decât 
concurenții săi la nivel mondial și suferă de 
o lipsă acută de capacități inovatoare în 
întreprinderile mici și mijlocii din cauza 
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insuficienței capitalului de risc necesar; 
invită Comisia să majoreze bugetul pentru 
acele programe care stau la baza 
transformării industriei Uniunii, inclusiv a 
programului Orizont Europa, și să 
încurajeze sinergiile dintre sursele 
financiare regionale, naționale, europene și 
private prin valorificarea sinergiilor dintre 
toate programele Uniunii;

insuficienței capitalului de risc necesar; 
invită Comisia să majoreze bugetul pentru 
acele programe care stau la baza 
transformării industriei Uniunii, inclusiv a 
programului Orizont Europa, și să 
încurajeze sinergiile dintre sursele 
financiare regionale, naționale, europene și 
private prin valorificarea sinergiilor dintre 
toate programele Uniunii; subliniază 
necesitatea de a spori atenția acordată 
cercetării și inovării în cadrul politicilor 
de coeziune;

Or. en

Amendamentul 606
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că transformarea 
industrială necesită integrarea noilor 
cunoștințe și inovații în piețele existente și 
utilizarea lor în crearea unora noi; regretă, 
în acest sens, că Uniunea investește mai 
puțin în C&D ca procent din PIB decât 
concurenții săi la nivel mondial și suferă de 
o lipsă acută de capacități inovatoare în 
întreprinderile mici și mijlocii din cauza 
insuficienței capitalului de risc necesar; 
invită Comisia să majoreze bugetul pentru 
acele programe care stau la baza 
transformării industriei Uniunii, inclusiv a 
programului Orizont Europa, și să 
încurajeze sinergiile dintre sursele 
financiare regionale, naționale, europene și 
private prin valorificarea sinergiilor dintre 
toate programele Uniunii;

20. consideră că transformarea 
industrială necesită integrarea noilor 
cunoștințe și inovații în piețele existente și 
utilizarea lor în crearea unora noi; regretă, 
în acest sens, că Uniunea investește mai 
puțin în C&D ca procent din PIB decât 
concurenții săi la nivel mondial și suferă de 
o lipsă acută de capacități inovatoare în 
întreprinderile mici și mijlocii din cauza 
insuficienței capitalului de risc necesar; 
invită Comisia să îmbunătățească 
stimulentele și să majoreze bugetul pentru 
acele programe care stau la baza 
transformării industriei Uniunii, inclusiv a 
programului Orizont Europa, și să 
încurajeze sinergiile dintre sursele 
financiare regionale, naționale, europene și 
private prin valorificarea sinergiilor dintre 
toate programele Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 607
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 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că transformarea 
industrială necesită integrarea noilor 
cunoștințe și inovații în piețele existente și 
utilizarea lor în crearea unora noi; regretă, 
în acest sens, că Uniunea investește mai 
puțin în C&D ca procent din PIB decât 
concurenții săi la nivel mondial și suferă de 
o lipsă acută de capacități inovatoare în 
întreprinderile mici și mijlocii din cauza 
insuficienței capitalului de risc necesar; 
invită Comisia să majoreze bugetul pentru 
acele programe care stau la baza 
transformării industriei Uniunii, inclusiv a 
programului Orizont Europa, și să 
încurajeze sinergiile dintre sursele 
financiare regionale, naționale, europene și 
private prin valorificarea sinergiilor dintre 
toate programele Uniunii;

20. consideră că transformarea 
industrială necesită integrarea noilor 
cunoștințe și inovații în piețele existente și 
utilizarea lor în crearea unora noi; regretă, 
în acest sens, că Uniunea investește mai 
puțin în C&D ca procent din PIB decât 
concurenții săi la nivel mondial și suferă de 
o lipsă acută de capacități inovatoare în 
întreprinderi din cauza insuficienței 
capitalului de risc necesar; invită Comisia 
să majoreze bugetul pentru acele programe 
care stau la baza transformării industriei 
Uniunii, inclusiv a programului Orizont 
Europa, și să încurajeze sinergiile dintre 
sursele financiare regionale, naționale, 
europene și private prin valorificarea 
sinergiilor dintre toate programele Uniunii;

Or. en

Amendamentul 608
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Massimiliano Smeriglio

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. constată că o industrie competitivă 
depinde în mare măsură de recrutarea și 
păstrarea unei forțe de muncă calificate; 
constată, în plus, că, doar în următorii 
cinci ani, 120 de milioane de europeni vor 
trebui să se perfecționeze sau să se 
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recalifice1a; își exprimă, cu toate acestea, 
îngrijorarea profundă cu privire la faptul 
că este posibil ca sistemele europene de 
educație și de formare să nu poată face 
față; solicită, prin urmare, Comisiei și 
statelor membre să realizeze progrese în 
instituirea spațiului european al educației, 
conceput pentru a crea condiții de 
concurență echitabile și a crește 
standardele din domeniul educației în 
Europa, precum și să crească investițiile 
în educație, competențe și învățarea pe tot 
parcursul vieții;
_________________
1a COM(2020)0102.

Or. en

Amendamentul 609
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. consideră, de asemenea, în acest 
sens, că o societate mai bine pregătită și 
mai rezilientă este esențială în gestionarea 
evenimentelor perturbatoare la nivel 
european sau mondial și în oferirea unor 
răspunsuri politice cuprinzătoare; 
consideră, totodată, că investițiile 
coordonate în domeniul C&D sunt 
esențiale în acest sens; solicită Comisiei, 
în acest scop, să lanseze, în cadrul 
programului Orizont Europa, un 
instrument de parteneriat în ceea ce 
privește pregătirea în fața unei pandemii 
și reziliența societății; parteneriatul ar 
crea condițiile pentru o mai bună 
coordonare la nivelul UE, ar identifica 
domeniile prioritare și ar iniția acțiuni 
care implică cercetare de înaltă calitate în 
domeniul medical și investiții coordonate 
în domeniul C&I;
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Or. en

Amendamentul 610
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. solicită Comisiei să se angajeze să 
construiască un complex militar 
industrial european performant și 
competitiv, utilizând în mod optim 
instrumente precum Fondul de apărare, 
pentru a sprijini sectorul în ceea ce 
privește cercetarea, dezvoltarea, crearea 
de prototipuri și dezvoltarea proceselor 
industriale; salută crearea DG DEFIS, 
întrucât aceasta oferă o capacitate 
administrativă adecvată pentru realizarea 
acestui obiectiv;

Or. fr

Amendamentul 611
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 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. consideră că întreprinderile din 
economia socială ar trebui să fie pe deplin 
implicate în rezultatul strategiei 
industriale, având în vedere că acestea 
creează valoare publică și au un impact 
esențial asupra comunităților locale în 
care sunt înrădăcinate; invită, în acest 
sens, Comisia să ia în considerare 
particularitățile acestei categorii de 
întreprinderi în conceperea 
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instrumentelor financiare din cadrul 
programelor de investiții ale Uniunii, 
pentru a sprijini accesul acestora la 
finanțare;

Or. en

Amendamentul 612
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. solicită Comisiei să investească în 
construcția unui complex industrial 
militar european eficient și competitiv, 
prin utilizarea optimă a instrumentelor 
precum Fondul de apărare, pentru a 
sprijini sectorul în materie de cercetare, 
dezvoltare, precum și crearea de 
prototipuri și dezvoltarea proceselor 
industriale; salută crearea DG DEFIS, 
care furnizează capacitatea administrativă 
pentru atingerea acestui obiectiv;

Or. en

Amendamentul 613
Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. recunoaște că C&I este un motor 
pentru creșterea industrială și pentru 
atingerea unor obiective ale UE pentru 
2030 mai ambițioase în materie de 
dezvoltare (economică, de mediu și 
socială) durabilă și îndeplinește 
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obiectivele climatice și energetice pe 
termen lung; solicită Comisiei să acorde 
un sprijin suplimentar programelor de 
cercetare în domeniul cercetării și 
inovării industriale în toate sectoarele 
industriale, continuând totodată să 
sprijine cercetarea fundamentală și 
aplicată;

Or. en

Amendamentul 614
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. este de părere că actualul regim 
DPI nu favorizează inovarea; consideră 
că o transparență sporită și practicile de 
gestionare și de autorizare inovatoare pot 
aduce soluții mai rapide pe piață; invită 
Comisia să asigure un echilibru între 
asigurarea aplicării drepturilor de 
proprietate intelectuală și impulsionarea 
inovării, în special în ceea ce privește 
asigurarea accesului la medicamente și 
protejarea sănătății publice;

Or. en

Amendamentul 615
Dan Nica, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, 
Tsvetelina Penkova, Romana Jerković, Josianne Cutajar

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. invită Comisia să continue să 
sprijine capacitatea întreprinderilor 
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inovatoare europene de a menține o 
protecție eficace asupra investițiilor lor în 
materie de C&D, să asigure un profit 
echitabil, iar pe termen mai lung să 
continue să dezvolte standarde de 
tehnologie deschisă care sprijină 
concurența și opțiunile; solicită 
consolidarea autonomiei strategice a 
Europei și a securității cibernetice, 
precum și crearea de locuri de muncă de 
înaltă valoare;

Or. en

Amendamentul 616
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. recunoaște importanța protecției 
proprietății intelectuale pentru a stimula 
investițiile în domeniul C&D necesare 
pentru a asigura participarea în 
continuare a industriei UE la dezvoltarea 
unor tehnologii-cheie, precum 
tehnologiile 5G și 6G, necesare în vederea 
atingerii obiectivelor UE în materie de 
conectivitate pentru 2025;

Or. en

Amendamentul 617
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. solicită Comisiei să abordeze, în 
următoarele sale strategii farmaceutice și 
industriale, măsuri care să vizeze 
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asigurarea păstrării poziției Europei de 
„inovator și lider mondial”, după cum 
este evidențiat în scrisoarea de misiune a 
președintei Von der Leyen către comisarul 
pentru sănătate, Stella Kyriakides;

Or. en

Amendamentul 618
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Maria Spyraki, 
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. solicită Comisiei să dezvolte 
împreună cu statele membre un eventual 
stimulent fiscal pentru a impulsiona 
investițiile în domeniul C&D, care au 
scăzut substanțial din cauza crizei 
provocate de pandemia de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 619
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. reamintește solicitarea 
Parlamentului de a aloca 120 de miliarde 
EUR programului Orizont Europa pentru 
a-i permite acestuia să abordeze toate 
prioritățile sale;

Or. en
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Amendamentul 620
Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. insistă asupra necesității 
garantării unui program Orizont Europa 
orientat spre viitor, cu o majorare 
considerabilă a bugetului și cu un model 
consolidat de cercetare în colaborare; 
reiterează necesitatea de a crește nivelul 
de ambiție și de a majora bugetul propus 
pentru programul Orizont Europa la cel 
puțin 120 de miliarde EUR, din care cel 
puțin 56 % ar trebui să se aloce pilonului 
II „Provocări globale și competitivitate 
industrială europeană”, având în vedere 
eforturile pe care sectorul industrial le va 
face pentru a contribui la atingerea 
obiectivelor în materie de sustenabilitate 
pentru 2050; solicită Comisiei să 
promoveze pe scară largă excelența și 
cooperarea în rândul diverșilor actori din 
domeniul C&I și să furnizeze un cadru 
eficient pentru a aborda provocările care 
afectează economia, industria și 
societatea Uniunii Europene; invită 
Comisia să ia în considerare crearea unor 
instrumente suplimentare de parteneriat, 
care ar trebui să fie menținute pe tot 
parcursul duratei de viață a programului 
Orizont Europa;

Or. en

Amendamentul 621
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. invită Comisia să se asigure că 
întreprinderile și entitățile din economia 
socială sunt pe deplin implicate pe piața 
unică și că li se acordă prioritate în 
cadrul viitoarei strategii industriale, 
având în vedere faptul că au dovedit deja 
că sunt reziliente, creează valoare publică 
și au un impact esențial asupra 
comunităților locale în care sunt 
înrădăcinate și întrucât se întemeiază pe 
valorile care ar trebui să stea la baza 
etapei de reconstrucție și de transformare; 
invită, în acest sens, Comisia să introducă 
instrumente specifice de sprijin și 
financiare, capabile să acorde asistență 
acestei categorii de întreprinderi, și să se 
asigure că acestea au acces la toate 
programele de investiții ale Uniunii, 
precum și să valorifice rolul vânzării de 
acțiuni către lucrători în timpul crizei 
economice;

Or. en

Amendamentul 622
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. solicită instituirea unei rețele 
europene în vederea sprijinirii și a unei 
mai bune coordonări a cercetării medicale 
de înaltă calitate în Europa, având în 
vedere gradul ridicat de fragmentare a 
activităților de cercetare din acest 
domeniu; reiterează necesitatea de a 
institui un plan de atenuare a riscului de 
deficit de medicamente pentru a gestiona 
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orice vulnerabilități și riscuri pentru 
lanțul de aprovizionare cu medicamente 
esențiale; reamintește importanța unei 
industrii farmaceutice bazate pe cercetare 
ca un contribuitor esențial la asigurarea 
producției și a aprovizionării de calitate 
cu medicamente pentru ca acestea să 
ajungă la toți pacienții care au nevoie de 
ele, asigurând inovația și sprijinind 
reziliența, capacitatea de reacție și gradul 
de pregătire a sistemelor de sănătate 
pentru abordarea viitoarelor provocări;

Or. en

Amendamentul 623
Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Bernard Guetta, Stéphane 
Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Andrus 
Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. subliniază relevanța 
parteneriatelor instituționale în temeiul 
programului Orizont Europa, ca 
instrumente eficiente pentru promovarea 
eforturilor în domeniul C&I în cadrul 
ecosistemelor industriale strategice;

Or. en

Amendamentul 624
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. recunoaște importanța cercetării și 
inovării și solicită instituirea unei rețele 
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europene veritabile de sprijinire a 
cercetării medicale de înaltă calitate în 
Europa;

Or. en

Amendamentul 625
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. solicită Comisiei să dezvolte 
împreună cu statele membre un eventual 
stimulent fiscal pentru a impulsiona 
investițiile în domeniul C&D, care au 
scăzut din cauza crizei provocate de 
pandemia de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 626
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 20 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20c. subliniază necesitatea de a asigura 
paritatea cu SUA și China în ceea ce 
privește stimulentele PI în domeniul 
științelor vieții pentru ca Europa să 
rămână o destinație atractivă pentru 
investițiile în domeniul C&D și pentru 
dezvoltarea industrială; invită Comisia să 
mențină și să dezvolte sistemul european 
de PI de rang mondial prin promovarea 
unei protecții solide a PI, a unor 
stimulente și mecanisme de recompensare 
pentru C&D, în vederea atragerii de 
investiții în dezvoltarea inovațiilor viitoare 
în beneficiul pacienților;
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Or. en

Amendamentul 627
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 20 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20c. invită Comisia să examineze 
posibilitatea instituirii unor măsuri de 
combatere a unei posibile pierderi de 
cunoștințe și de inovare în timpul crizei 
actuale, inclusiv a unor instrumente care 
să sprijine întreprinderile să detașeze 
temporar lucrători din domeniul 
cunoașterii în cadrul organizațiilor 
publice de cercetare și al universităților, 
pentru a permite cercetarea publică-
privată în ceea ce privește prioritățile 
publice, precum și pentru a menține 
locurile de muncă și capacitatea de 
inovare în perioada de criză;

Or. en

Amendamentul 628
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 20 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20d. recunoaște că industria 
farmaceutică bazată pe cercetare este un 
sector și un contribuitor esențial la 
asigurarea producției și a aprovizionării 
de calitate cu medicamente care să ajungă 
la toți pacienții care au nevoie de ele, la 
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asigurarea inovațiilor viitoare pentru a 
aborda nevoile restante, nesatisfăcute, și 
la sprijinirea rezilienței, a capacității de 
reacție și a gradului de pregătire a 
sistemelor de sănătate pentru abordarea 
viitoarelor provocări, inclusiv a 
pandemiilor; recunoaște că sectorul 
farmaceutic asigură în mod critic 
aproximativ 765 000 de locuri de muncă 
în Europa, susține aproximativ 2,7 
milioane de locuri de muncă în UE și este 
cel mai mare contribuitor la balanța 
comercială pozitivă a Europei, 
contribuind cu peste 91 de miliarde EUR 
în 2018;

Or. en

Amendamentul 629
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, 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

Propunere de rezoluție
Punctul 20 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20d. salută abordarea alianțelor 
industriale și alianțele propuse în ceea ce 
privește hidrogenul, industriile cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, bateriile, 
tehnologia de tip cloud și platformele 
industriale și materiile prime; evidențiază 
faptul că IMM-urile reprezintă o parte 
integrantă în crearea de alianțe 
industriale și în lanțurile de producție ale 
acestora; subliniază necesitatea unor 
instrumente financiare adecvate pentru 
alianțe; invită Comisia să includă C(U)SC 
în alianțele industriei hidrogenului și ale 
industriilor cu emisii reduse de dioxid de 
carbon; consideră că cerințele de 
reglementare trebuie să creeze un cadru 
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pentru inovări în mobilitate și în 
producerea de energie favorabile climei;

Or. en

Amendamentul 630
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, Bernard Guetta, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile și mai curată, transformând 
metodele de producție și de prestare a 
serviciilor; consideră, în plus, că sprijinirea 
colaborării între industrie, mediu 
universitar, IMM-uri, întreprinderi nou-
înființate, sindicate, societate civilă, 
organizații ale utilizatorilor finali și toate 
celelalte părți interesate va fi esențială 
pentru soluționarea disfuncționalităților 
pieței și sprijinirea eforturilor de traversare 
a „văii morții”, inclusiv în domenii care nu 
sunt încă acoperite de interese industriale;

21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile și mai curată, transformând 
metodele de producție și de prestare a 
serviciilor; consideră, în plus, că sprijinirea 
colaborării între industrie, mediu 
universitar, IMM-uri, întreprinderi nou-
înființate, sindicate, societate civilă, 
organizații ale utilizatorilor finali și toate 
celelalte părți interesate va fi esențială 
pentru soluționarea disfuncționalităților 
pieței și sprijinirea eforturilor de traversare 
a „văii morții”, inclusiv în domenii care nu 
sunt încă acoperite de interese industriale; 
solicită o guvernanță a acestor ecosisteme 
care să integreze toate părțile interesate 
relevante din cadrul sectoarelor 
industriale care sunt esențiale pentru 
realizarea tranziției energetice și digitale; 
consideră că ecosistemele ar trebui să 
joace un rol în definirea soluțiilor și a 
măsurilor care urmează să fie adoptate 
pentru punerea în aplicare a strategiei 
industriale europene; reamintește că toate 
planurile de acțiune sectoriale anunțate în 
cadrul Pactului verde și în cadrul 
strategiei industriale, precum și toate 
activitățile realizate deja în cadrul unor 
forumuri industriale europene anterioare, 
în special în cadrul forumului strategic 
pentru PIIEC, ar trebui luate în 
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considerare în activitățile viitoare ale 
ecosistemelor industriale;

Or. en

Amendamentul 631
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile și mai curată, transformând 
metodele de producție și de prestare a 
serviciilor; consideră, în plus, că sprijinirea 
colaborării între industrie, mediu 
universitar, IMM-uri, întreprinderi nou-
înființate, sindicate, societate civilă, 
organizații ale utilizatorilor finali și toate 
celelalte părți interesate va fi esențială 
pentru soluționarea disfuncționalităților 
pieței și sprijinirea eforturilor de traversare 
a „văii morții”, inclusiv în domenii care nu 
sunt încă acoperite de interese industriale;

21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile și mai curată, transformând 
metodele de producție și de prestare a 
serviciilor; consideră, în plus, că sprijinirea 
colaborării între industrie, mediu 
universitar, IMM-uri, întreprinderi nou-
înființate, sindicate, societate civilă, 
organizații ale utilizatorilor finali și toate 
celelalte părți interesate va fi esențială 
pentru soluționarea disfuncționalităților 
pieței și sprijinirea eforturilor de traversare 
a „văii morții”, inclusiv în domenii care nu 
sunt încă acoperite de interese industriale; 
solicită Comisiei să dezvolte, pe lângă 
lanțurile valorice strategice identificate 
până acum, politici industriale ferme 
pentru fiecare dintre cele paisprezece 
ecosisteme industriale strategice și să 
sprijine lanțuri valorice europene solide 
în cadrul ecosistemelor care sunt esențiale 
pentru dubla tranziție ecologică și 
digitală;

Or. en

Amendamentul 632
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, 
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François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile și mai curată, transformând 
metodele de producție și de prestare a 
serviciilor; consideră, în plus, că sprijinirea 
colaborării între industrie, mediu 
universitar, IMM-uri, întreprinderi nou-
înființate, sindicate, societate civilă, 
organizații ale utilizatorilor finali și toate 
celelalte părți interesate va fi esențială 
pentru soluționarea disfuncționalităților 
pieței și sprijinirea eforturilor de traversare 
a „văii morții”, inclusiv în domenii care nu 
sunt încă acoperite de interese industriale;

21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile și mai curată, transformând 
metodele de producție și de prestare a 
serviciilor; evidențiază faptul că politica 
industrială trebuie creată printr-o 
abordare favorabilă incluziunii, 
transparentă și bazată pe dovezi și 
subliniază că ecosistemele ar trebui să 
includă toate verigile lanțurilor valorice, 
inclusiv IMM-urile; consideră, în plus, că 
sprijinirea colaborării între industrie, mediu 
universitar, IMM-uri, întreprinderi nou-
înființate, sindicate, creatori, societate 
civilă, organizații ale utilizatorilor finali și 
toate celelalte părți interesate va fi 
esențială pentru soluționarea 
disfuncționalităților pieței și în materie de 
coordonare și sprijinirea eforturilor de 
traversare a „văii morții”, inclusiv în 
domenii care nu sunt încă acoperite de 
interese industriale;

Or. en

Amendamentul 633
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 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile și mai curată, transformând 

21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile și mai curată, transformând 
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metodele de producție și de prestare a 
serviciilor; consideră, în plus, că sprijinirea 
colaborării între industrie, mediu 
universitar, IMM-uri, întreprinderi nou-
înființate, sindicate, societate civilă, 
organizații ale utilizatorilor finali și toate 
celelalte părți interesate va fi esențială 
pentru soluționarea disfuncționalităților 
pieței și sprijinirea eforturilor de traversare 
a „văii morții”, inclusiv în domenii care nu 
sunt încă acoperite de interese industriale;

metodele de producție și de prestare a 
serviciilor; consideră, în plus, că sprijinirea 
colaborării între industrie, mediu 
universitar, IMM-uri, întreprinderi nou-
înființate și întreprinderi aflate în faza de 
extindere, sindicate, societate civilă, 
organizații ale utilizatorilor finali și toate 
celelalte părți interesate va fi esențială 
pentru soluționarea disfuncționalităților 
pieței și sprijinirea eforturilor de traversare 
a „văii morții”, inclusiv în domenii care nu 
sunt încă acoperite de interese industriale; 
reamintește, în acest sens, importanța 
promovării dialogului social și 
consultarea lucrătorilor în conceperea și 
punerea în aplicare a politicilor 
industriale, în mod coerent cu Pilonul 
european al drepturilor sociale;

Or. en

Amendamentul 634
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile și mai curată, transformând 
metodele de producție și de prestare a 
serviciilor; consideră, în plus, că sprijinirea 
colaborării între industrie, mediu 
universitar, IMM-uri, întreprinderi nou-
înființate, sindicate, societate civilă, 
organizații ale utilizatorilor finali și toate 
celelalte părți interesate va fi esențială 
pentru soluționarea disfuncționalităților 
pieței și sprijinirea eforturilor de traversare 
a „văii morții”, inclusiv în domenii care nu 
sunt încă acoperite de interese industriale;

21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie curată și 
sigură la prețuri accesibile și mai curată, 
precum și infrastructura energetică 
necesară, transformând metodele de 
producție și de prestare a serviciilor; 
solicită realizarea unei analize a 
ecosistemelor pentru a evalua necesitățile 
fiecărui sector în vederea tranziției 
acestuia și pentru a ajuta la stabilirea 
unui plan de tranziție; consideră, în plus, 
că sprijinirea colaborării între industrie, 
mediu universitar, IMM-uri, întreprinderi 
nou-înființate, sindicate, societate civilă, 
organizații ale utilizatorilor finali și toate 
celelalte părți interesate va fi esențială 
pentru soluționarea disfuncționalităților 
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pieței și sprijinirea eforturilor de traversare 
a „văii morții”, inclusiv în domenii care nu 
sunt încă acoperite de interese industriale;

Or. en

Amendamentul 635
Maria Spyraki, Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile și mai curată, transformând 
metodele de producție și de prestare a 
serviciilor; consideră, în plus, că sprijinirea 
colaborării între industrie, mediu 
universitar, IMM-uri, întreprinderi nou-
înființate, sindicate, societate civilă, 
organizații ale utilizatorilor finali și toate 
celelalte părți interesate va fi esențială 
pentru soluționarea disfuncționalităților 
pieței și sprijinirea eforturilor de traversare 
a „văii morții”, inclusiv în domenii care nu 
sunt încă acoperite de interese industriale;

21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile și mai curată, transformând 
metodele de producție și de prestare a 
serviciilor; solicită ca fiecare ecosistem să 
fie analizat mai în detaliu, inclusiv nevoile 
specifice ale fiecărui sector inclus, și să 
fie elaborate planuri sectoriale de 
investiții pentru tranziția acestora; 
consideră, în plus, că sprijinirea colaborării 
între industrie, mediu universitar, IMM-uri, 
întreprinderi nou-înființate, sindicate, 
societate civilă, organizații ale utilizatorilor 
finali și toate celelalte părți interesate va fi 
esențială pentru soluționarea 
disfuncționalităților pieței și sprijinirea 
eforturilor de traversare a „văii morții”, 
inclusiv în domenii care nu sunt încă 
acoperite de interese industriale;

Or. en

Amendamentul 636
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 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile și mai curată, transformând 
metodele de producție și de prestare a 
serviciilor; consideră, în plus, că sprijinirea 
colaborării între industrie, mediu 
universitar, IMM-uri, întreprinderi nou-
înființate, sindicate, societate civilă, 
organizații ale utilizatorilor finali și toate 
celelalte părți interesate va fi esențială 
pentru soluționarea disfuncționalităților 
pieței și sprijinirea eforturilor de traversare 
a „văii morții”, inclusiv în domenii care nu 
sunt încă acoperite de interese industriale;

21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile și mai curată, transformând 
metodele de producție și de prestare a 
serviciilor; solicită ca fiecare ecosistem să 
fie analizat mai în detaliu, inclusiv nevoile 
specifice ale fiecărui sector inclus, și să 
fie elaborate planuri sectoriale de 
investiții pentru tranziția acestora; 
consideră, în plus, că sprijinirea colaborării 
între industrie, mediu universitar, IMM-uri, 
întreprinderi nou-înființate, sindicate, 
societate civilă, organizații ale utilizatorilor 
finali și toate celelalte părți interesate va fi 
esențială pentru soluționarea 
disfuncționalităților pieței și sprijinirea 
eforturilor de traversare a „văii morții”, 
inclusiv în domenii care nu sunt încă 
acoperite de interese industriale;

Or. en

Amendamentul 637
Marek Paweł Balt

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile și mai curată, transformând 
metodele de producție și de prestare a 
serviciilor; consideră, în plus, că sprijinirea 
colaborării între industrie, mediu 
universitar, IMM-uri, întreprinderi nou-
înființate, sindicate, societate civilă, 
organizații ale utilizatorilor finali și toate 
celelalte părți interesate va fi esențială 
pentru soluționarea disfuncționalităților 
pieței și sprijinirea eforturilor de traversare 

21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile și mai curată, transformând 
metodele de producție și de prestare a 
serviciilor; solicită ca fiecare ecosistem să 
fie analizat mai în detaliu, inclusiv nevoile 
specifice ale fiecărui sector inclus, și să 
fie elaborate planuri sectoriale de 
investiții pentru tranziția acestora; 
consideră, în plus, că sprijinirea colaborării 
între industrie, mediu universitar, IMM-uri, 
întreprinderi nou-înființate, sindicate, 
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a „văii morții”, inclusiv în domenii care nu 
sunt încă acoperite de interese industriale;

societate civilă, organizații ale utilizatorilor 
finali și toate celelalte părți interesate va fi 
esențială pentru soluționarea 
disfuncționalităților pieței și sprijinirea 
eforturilor de traversare a „văii morții”, 
inclusiv în domenii care nu sunt încă 
acoperite de interese industriale;

Or. en

Amendamentul 638
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile și mai curată, transformând 
metodele de producție și de prestare a 
serviciilor; consideră, în plus, că sprijinirea 
colaborării între industrie, mediu 
universitar, IMM-uri, întreprinderi nou-
înființate, sindicate, societate civilă, 
organizații ale utilizatorilor finali și toate 
celelalte părți interesate va fi esențială 
pentru soluționarea disfuncționalităților 
pieței și sprijinirea eforturilor de traversare 
a „văii morții”, inclusiv în domenii care nu 
sunt încă acoperite de interese industriale;

21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile și mai curată, transformând 
metodele de producție și de prestare a 
serviciilor; consideră, în plus, că sprijinirea 
colaborării între industrie, mediu 
universitar, IMM-uri, întreprinderi nou-
înființate, sindicate, societate civilă, 
organizații ale utilizatorilor finali și toate 
celelalte părți interesate va fi esențială 
pentru soluționarea disfuncționalităților 
pieței și sprijinirea eforturilor de traversare 
a „văii morții”, asigurându-se totodată 
faptul că lucrătorii nu vor plăti în niciun 
caz factura pentru aceste eforturi, inclusiv 
în domenii care nu sunt încă acoperite de 
interese industriale;

Or. en

Amendamentul 639
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
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Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile și mai curată, transformând 
metodele de producție și de prestare a 
serviciilor; consideră, în plus, că sprijinirea 
colaborării între industrie, mediu 
universitar, IMM-uri, întreprinderi nou-
înființate, sindicate, societate civilă, 
organizații ale utilizatorilor finali și toate 
celelalte părți interesate va fi esențială 
pentru soluționarea disfuncționalităților 
pieței și sprijinirea eforturilor de 
traversare a „văii morții”, inclusiv în 
domenii care nu sunt încă acoperite de 
interese industriale;

21. este de părere că reunirea tuturor 
părților interesate relevante din cadrul 
ecosistemelor industriale este esențială 
pentru pregătirea următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile și din surse regenerabile, 
transformând metodele de producție și de 
prestare a serviciilor; consideră, în plus, că 
sprijinirea colaborării între industrie, mediu 
universitar, IMM-uri, întreprinderi nou-
înființate, sindicate, societate civilă, 
organizații ale utilizatorilor finali și toate 
celelalte părți interesate va fi esențială 
pentru soluționarea disfuncționalităților 
pieței și sprijinirea traversării „văii 
morții”, de asemenea, în domenii care nu 
sunt încă acoperite de interese industriale, 
dar care au o valoare adăugată mare 
pentru societate;

Or. en

Amendamentul 640
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile și mai curată, transformând 
metodele de producție și de prestare a 
serviciilor; consideră, în plus, că sprijinirea 
colaborării între industrie, mediu 
universitar, IMM-uri, întreprinderi nou-
înființate, sindicate, societate civilă, 
organizații ale utilizatorilor finali și toate 
celelalte părți interesate va fi esențială 
pentru soluționarea disfuncționalităților 
pieței și sprijinirea eforturilor de traversare 

21. este de părere că ecosistemele 
bazate pe date vor fi componente-cheie ale 
următoarei revoluții industriale, 
mobilizând producția avansată și 
inteligentă, oferind o energie la prețuri 
accesibile și mai curată, transformând 
metodele de producție, ale tehnologiei 
software și de prestare a serviciilor; 
consideră, în plus, că sprijinirea colaborării 
între industrie, mediu universitar, IMM-uri, 
întreprinderi nou-înființate, sindicate, 
societate civilă, organizații ale utilizatorilor 
finali și toate celelalte părți interesate va fi 
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a „văii morții”, inclusiv în domenii care nu 
sunt încă acoperite de interese industriale;

esențială pentru soluționarea 
disfuncționalităților pieței și sprijinirea 
eforturilor de traversare a „văii morții”, 
inclusiv în domenii care nu sunt încă 
acoperite de interese industriale;

Or. en

Amendamentul 641
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile și mai curată, transformând 
metodele de producție și de prestare a 
serviciilor; consideră, în plus, că sprijinirea 
colaborării între industrie, mediu 
universitar, IMM-uri, întreprinderi nou-
înființate, sindicate, societate civilă, 
organizații ale utilizatorilor finali și toate 
celelalte părți interesate va fi esențială 
pentru soluționarea disfuncționalităților 
pieței și sprijinirea eforturilor de 
traversare a „văii morții”, inclusiv în 
domenii care nu sunt încă acoperite de 
interese industriale;

21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile și mai curată, transformând 
metodele de producție și de prestare a 
serviciilor; consideră, în plus, că este 
importantă sprijinirea modelelor de 
colaborare virtuoasă între diferiți actori 
angajați în activități de cercetare și de 
comercializare, prin care autoritățile 
publice, universitățile, 
microîntreprinderile și IMM-urile se 
reunesc pentru a stimula inovarea; 
consideră că ecosistemele vor fi elemente 
esențiale ale următoarei revoluții 
industriale, oferind surse de energie la 
prețuri accesibile și mai curate;

Or. en

Amendamentul 642
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile și mai curată, transformând 
metodele de producție și de prestare a 
serviciilor; consideră, în plus, că sprijinirea 
colaborării între industrie, mediu 
universitar, IMM-uri, întreprinderi nou-
înființate, sindicate, societate civilă, 
organizații ale utilizatorilor finali și toate 
celelalte părți interesate va fi esențială 
pentru soluționarea disfuncționalităților 
pieței și sprijinirea eforturilor de traversare 
a „văii morții”, inclusiv în domenii care nu 
sunt încă acoperite de interese industriale;

21. este de părere că ecosistemele 
reprezentative vor fi componente-cheie ale 
următoarei revoluții industriale, oferind o 
energie la prețuri accesibile și din surse 
regenerabile, transformând metodele de 
producție și de prestare a serviciilor; 
consideră, în plus, că sprijinirea colaborării 
între industrie, mediu universitar, IMM-uri, 
întreprinderi nou-înființate, sindicate, 
societate civilă, organizații ale utilizatorilor 
finali și toate celelalte părți interesate va fi 
esențială pentru o tranziție democratică, 
pentru soluționarea disfuncționalităților 
pieței și sprijinirea eforturilor de traversare 
a „văii morții”, inclusiv în domenii care nu 
sunt încă acoperite de interese industriale;

Or. en

Amendamentul 643
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile și mai curată, transformând 
metodele de producție și de prestare a 
serviciilor; consideră, în plus, că sprijinirea 
colaborării între industrie, mediu 
universitar, IMM-uri, întreprinderi nou-
înființate, sindicate, societate civilă, 
organizații ale utilizatorilor finali și toate 
celelalte părți interesate va fi esențială 
pentru soluționarea disfuncționalităților 
pieței și sprijinirea eforturilor de traversare 
a „văii morții”, inclusiv în domenii care nu 
sunt încă acoperite de interese industriale;

21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile și mai curată, transformând 
metodele de producție și de prestare a 
serviciilor; consideră, în plus, că sprijinirea 
colaborării între industrie, mediu 
universitar, IMM-uri, întreprinderi nou-
înființate, sindicate, creatori, societate 
civilă, organizații ale utilizatorilor finali și 
toate celelalte părți interesate va fi 
esențială pentru soluționarea 
disfuncționalităților pieței și sprijinirea 
eforturilor de traversare a „văii morții”, 
inclusiv în domenii care nu sunt încă 
acoperite de interese industriale;

Or. en
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Amendamentul 644
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile și mai curată, transformând 
metodele de producție și de prestare a 
serviciilor; consideră, în plus, că sprijinirea 
colaborării între industrie, mediu 
universitar, IMM-uri, întreprinderi nou-
înființate, sindicate, societate civilă, 
organizații ale utilizatorilor finali și toate 
celelalte părți interesate va fi esențială 
pentru soluționarea disfuncționalităților 
pieței și sprijinirea eforturilor de traversare 
a „văii morții”, inclusiv în domenii care nu 
sunt încă acoperite de interese industriale;

21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile, transformând metodele de 
producție și de prestare a serviciilor; 
consideră, în plus, că sprijinirea colaborării 
între industrie, mediu universitar, IMM-uri, 
întreprinderi nou-înființate, sindicate, 
societate civilă, organizații ale utilizatorilor 
finali și toate celelalte părți interesate va fi 
esențială pentru soluționarea 
disfuncționalităților pieței și sprijinirea 
eforturilor de traversare a „văii morții”, 
inclusiv în domenii care nu sunt încă 
acoperite de interese industriale;

Or. en

Amendamentul 645
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile și mai curată, transformând 
metodele de producție și de prestare a 
serviciilor; consideră, în plus, că sprijinirea 
colaborării între industrie, mediu 
universitar, IMM-uri, întreprinderi nou-
înființate, sindicate, societate civilă, 
organizații ale utilizatorilor finali și toate 
celelalte părți interesate va fi esențială 
pentru soluționarea disfuncționalităților 
pieței și sprijinirea eforturilor de 

21. este de părere că ecosistemele vor fi 
componente-cheie ale următoarei revoluții 
industriale, oferind o energie la prețuri 
accesibile și curată, transformând 
metodele de producție și de prestare a 
serviciilor; consideră, în plus, că sprijinirea 
colaborării între industrie, mediu 
universitar, IMM-uri, întreprinderi nou-
înființate, sindicate, societate civilă, 
organizații ale utilizatorilor finali și toate 
celelalte părți interesate va fi esențială 
pentru soluționarea disfuncționalităților 
pieței și sprijinirea traversării „văii 



PE653.982v02-00 38/74 AM\1208892RO.docx

RO

traversare a „văii morții”, inclusiv în 
domenii care nu sunt încă acoperite de 
interese industriale;

morții”, de asemenea, în domenii care nu 
sunt încă acoperite de interese industriale;

Or. en

Amendamentul 646
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. regretă lipsa de transparență în 
procesul de identificare a ecosistemelor și 
lipsa unui rol clar al Forumului 
industrial și al alianțelor industriale, 
precum și cu privire la informațiile 
limitate care sunt puse la dispoziția 
publicului; reamintește că abordarea 
ecosistemică ar trebui să aibă drept scop 
implicarea tuturor părților interesate 
relevante din domeniul economic și 
social, inclusiv societatea civilă, într-un 
mod holistic și transparent, pentru a 
stimula discuțiile libere și soluțiile 
cuprinzătoare care funcționează pentru 
toată lumea; solicită, prin urmare, 
Comisiei să asigure transparența 
ecosistemelor industriale și un rol clar 
pentru societatea civilă, organizațiile de 
consumatori și sindicate în cadrul 
guvernanței globale și al punerii în 
aplicare a strategiei industriale și a 
oricăror alte legi sau inițiative relevante;

Or. en

Amendamentul 647
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. solicită Comisiei să creeze un 
forum la nivel înalt privind un acces mai 
bun la inovație în domeniul sănătății, 
împreună cu părțile interesate relevante, 
statele membre și Comisie, în funcție de 
domeniile lor de competență respective, în 
vederea dezvoltării de noi soluții 
multilaterale pentru a introduce noi 
tehnologii în sistemele de sănătate și 
pentru a reduce timpul de așteptare al 
pacienților din Europa pentru a avea 
acces la tratamente noi; subliniază că un 
forum la nivel înalt ar permite, în plus, o 
discuție și o analiză cuprinzătoare cu 
privire la cauzele profunde ale accesului 
inegal al pacienților și ale furnizării 
inegale de medicamente, luând totodată în 
considerare fragmentarea pieței unice a 
UE și diferitele abordări naționale în ceea 
ce privește stabilirea prețurilor și 
rambursarea, precum și organizarea și 
investițiile în domeniul sănătății;

Or. en

Amendamentul 648
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Bernard 
Guetta, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, 
Fredrick Federley, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază rolul potențial al 
regiunilor în realizarea ambițiilor 
industriale europene; consideră că 
cooperarea interregională care vizează 
transformările sustenabile și digitale, 
precum în cadrul strategiilor de 
specializare inteligentă, trebuie 
consolidată pentru a stimula ecosistemele 
regionale; solicită, prin urmare, Comisiei 
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să sprijine dezvoltarea unor instrumente 
care pot furniza o foaie de parcurs clară 
regiunilor cu o abordare adaptată pentru 
a asigura poziția de lider în sectorul 
industrial;

Or. en

Amendamentul 649
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. solicită Comisiei să asigure o 
creștere endogenă în Europa, în vederea 
orientării valorii prin consum și investiții; 
consideră că financializarea este o 
amenințare pentru salarii și investiții, 
atrăgând profitul din cadrul industriilor 
în beneficiul acționarilor; consideră că 
politicile fiscale și cooperarea 
internațională în acest domeniu ar trebui 
să constrângă strategiile financiare ale 
firmelor să promoveze repartizarea 
surplusului în beneficiul lucrătorilor și al 
investițiilor, și nu al acționarilor;

Or. en

Amendamentul 650
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. recunoaște că industria 
farmaceutică bazată pe cercetare este un 
sector și un contribuitor esențial la 
asigurarea producției și a aprovizionării 
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de calitate cu medicamente care să ajungă 
la toți pacienții care au nevoie de ele, la 
asigurarea inovațiilor viitoare pentru a 
aborda nevoile restante, nesatisfăcute, și 
la sprijinirea rezilienței, a capacității de 
reacție și a gradului de pregătire a 
sistemelor de sănătate pentru abordarea 
viitoarelor provocări, inclusiv a 
pandemiilor;

Or. en

Amendamentul 651
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. solicită Comisiei să asigure o 
reprezentare echilibrată, în cadrul 
Forumului industrial, a părților interesate 
și a partenerilor de afaceri relevanți 
pentru fiecare dintre cele paisprezece 
ecosisteme industriale strategice; solicită 
asigurarea participării depline a 
organizațiilor societății civile și a 
experților independenți și echilibrarea 
intereselor publice, societale și private în 
cadrul Forumului industrial;

Or. en

Amendamentul 652
François-Xavier Bellamy

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază că investițiile în 
lanțurile valorice esențiale vor juca un rol 
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esențial în conservarea viitoarei noastre 
autonomii strategice; consideră că este 
necesară orientarea cu prioritate a 
investițiilor spre industria de o importanță 
vitală pentru autonomia noastră 
strategică, precum securitatea, apărarea, 
suveranitatea alimentară și sănătatea;

Or. en

Amendamentul 653
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. consideră că sectoarele esențiale 
pentru asigurarea autonomiei politicii UE 
în domeniul sănătății, al siguranței, al 
transporturilor și al infrastructurii trebuie 
să progreseze în vederea garantării 
dezvoltării lor pe termen lung; solicită 
Comisiei să realizeze o planificare a 
politicilor în sectoarele esențiale pentru a 
echilibra dezvoltarea unor astfel de 
industrii în Europa, în urma purtării unor 
discuții cu grupurile de lucru ale părților 
interesate, inclusiv cu părțile interesate 
menționate mai sus; solicită crearea, în 
fiecare sector esențial identificat, a unor 
platforme publice pentru C&D și pentru 
cercetare și tehnologie, în cadrul cărora 
părțile interesate menționate mai sus să 
poată identifica și sprijini inovațiile în 
materie de produse și procese, care 
răspund nevoilor relevante ale 
cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 654
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
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Pekkarinen, Valérie Hayer, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun 
Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că achizițiile publice sunt 
un vector esențial al transformării 
industriale; invită Comisia să analizeze 
cum ar putea să se utilizeze pe deplin 
pârghiile cheltuielilor publice și 
investițiilor pentru a atinge obiective de 
politică, inclusiv prin introducerea 
obligativității criteriilor sociale și de mediu 
în achizițiile publice; invită, de asemenea, 
Comisia să insiste pentru un instrument 
mai ambițios privind achizițiile publice, 
care să prevadă reciprocitate și standarde 
comune;

22. consideră că achizițiile publice sunt 
un vector esențial al transformării 
industriale; invită Comisia să analizeze 
cum ar putea să se utilizeze pe deplin 
pârghiile cheltuielilor publice și 
investițiilor pentru a atinge obiective de 
politică, inclusiv prin introducerea 
obligativității criteriilor sociale și de mediu 
în achizițiile publice și prin stabilirea unor 
obligații de raportare pentru Comisie și 
pentru statele membre; solicită 
autorităților contractante să utilizeze 
sistematic o abordare bazată pe cel mai 
bun raport calitate-preț pe toată durată de 
viață a produselor și a serviciilor; 
încurajează autoritățile contractante să 
utilizeze dispozițiile (articolul 85 din 
Directiva privind utilitățile publice) care 
permit respingerea ofertelor în cazul în 
care mai mult de 50 % din valoare este 
adăugată în afara UE, astfel încât să fie 
favorizate locurile de muncă în sectorul 
industrial în Europa; solicită Comisiei să 
se asigure că programele de investiții ale 
UE nu merg către întreprinderi deținute 
de stat din țări terțe, având ca rezultat 
oferte anormal de scăzute și o concurență 
neloială; invită, de asemenea, Comisia să 
insiste pentru un instrument mai ambițios 
privind achizițiile publice internaționale, 
care să prevadă reciprocitate și standarde 
comune și să urmărească preferința 
europeană în anumite sectoare strategice;

Or. en

Amendamentul 655
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că achizițiile publice sunt 
un vector esențial al transformării 
industriale; invită Comisia să analizeze 
cum ar putea să se utilizeze pe deplin 
pârghiile cheltuielilor publice și 
investițiilor pentru a atinge obiective de 
politică, inclusiv prin introducerea 
obligativității criteriilor sociale și de mediu 
în achizițiile publice; invită, de asemenea, 
Comisia să insiste pentru un instrument 
mai ambițios privind achizițiile publice, 
care să prevadă reciprocitate și standarde 
comune;

22. consideră că achizițiile publice 
ecologice și sustenabile sunt un vector 
esențial al transformării industriale; invită 
Comisia să analizeze cum ar putea să se 
utilizeze pe deplin pârghiile cheltuielilor 
publice și investițiilor pentru a atinge 
obiective de politică; consideră achizițiile 
publice ca fiind esențiale pentru planul de 
redresare economică al UE prin 
acordarea de prioritate și încurajarea 
cererii de produse și servicii 
ecoinovatoare și sustenabile, precum și 
prin permiterea relocalizării unor 
sectoare strategice esențiale, cum ar fi 
sectorul produselor legate de sănătate și 
sectorul agricol, și prin promovarea 
lanțurilor de aprovizionare mai scurte și 
sustenabile; invită Comisia să introducă 
obligativitatea criteriilor sociale, etice și de 
mediu în achizițiile publice și să se asigure 
că IMM-urile au o șansă echitabilă de a 
participa pe piața importantă a achizițiilor 
publice; îndeamnă, în plus, statele 
membre să crească gradul de sensibilizare 
și să utilizeze mai bine sistemele existente 
de promovare a serviciilor ecologice în 
achizițiile publice; invită Comisia să 
insiste pentru un instrument mai ambițios 
privind achizițiile publice internaționale, 
care să prevadă lanțuri valorice mai 
sustenabile și mai reziliente, reciprocitate 
și standarde comune;

Or. en

Amendamentul 656
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că achizițiile publice sunt 
un vector esențial al transformării 
industriale; invită Comisia să analizeze 
cum ar putea să se utilizeze pe deplin 
pârghiile cheltuielilor publice și 
investițiilor pentru a atinge obiective de 
politică, inclusiv prin introducerea 
obligativității criteriilor sociale și de mediu 
în achizițiile publice; invită, de asemenea, 
Comisia să insiste pentru un instrument 
mai ambițios privind achizițiile publice, 
care să prevadă reciprocitate și standarde 
comune;

22. consideră că achizițiile publice sunt 
un vector esențial al transformării 
industriale; invită Comisia să analizeze 
cum ar putea să se utilizeze pe deplin 
pârghiile cheltuielilor publice și 
investițiilor pentru a atinge obiective de 
politică, inclusiv prin introducerea 
obligativității criteriilor sociale și de mediu 
în achizițiile publice și a unei preferințe 
europene în domeniile strategice; invită, 
de asemenea, Comisia să insiste pentru un 
instrument mai ambițios privind achizițiile 
publice, care să prevadă reciprocitate și 
standarde comune; invită Comisia ca, în 
absența unui mecanism global privind 
accesul la achizițiile publice, să adopte o 
lege „Buy European” („Cumpărați 
produse europene”) pentru a pune la 
dispoziția întreprinderilor europene 
instrumente similare cu cele ale 
principalilor lor concurenți 
internaționali;

Or. fr

Amendamentul 657
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că achizițiile publice sunt 
un vector esențial al transformării 
industriale; invită Comisia să analizeze 
cum ar putea să se utilizeze pe deplin 
pârghiile cheltuielilor publice și 
investițiilor pentru a atinge obiective de 
politică, inclusiv prin introducerea 
obligativității criteriilor sociale și de mediu 
în achizițiile publice; invită, de asemenea, 
Comisia să insiste pentru un instrument 
mai ambițios privind achizițiile publice, 
care să prevadă reciprocitate și standarde 

22. consideră că achizițiile publice sunt 
un vector esențial al transformării 
industriale; invită Comisia să analizeze 
cum ar putea să se utilizeze pe deplin 
pârghiile cheltuielilor publice și 
investițiilor pentru a atinge obiective de 
politică, inclusiv prin introducerea, în 
achizițiile publice, a obligativității 
criteriilor sociale, de mediu și în materie 
de sustenabilitate, precum luarea în 
considerare a amprentei de carbon, a 
reciclării conținutului și a condițiilor de 
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comune; lucru pentru producția unui produs finit 
pe toată durata de viață a acestuia; invită, 
de asemenea, Comisia să insiste pentru un 
instrument mai ambițios privind achizițiile 
publice internaționale, care să prevadă 
reciprocitate și standarde comune;

Or. en

Amendamentul 658
Dan Nica, Carlo Calenda, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Tsvetelina Penkova, Romana Jerković

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că achizițiile publice sunt 
un vector esențial al transformării 
industriale; invită Comisia să analizeze 
cum ar putea să se utilizeze pe deplin 
pârghiile cheltuielilor publice și 
investițiilor pentru a atinge obiective de 
politică, inclusiv prin introducerea 
obligativității criteriilor sociale și de mediu 
în achizițiile publice; invită, de asemenea, 
Comisia să insiste pentru un instrument 
mai ambițios privind achizițiile publice, 
care să prevadă reciprocitate și standarde 
comune;

22. consideră că achizițiile publice sunt 
un vector esențial al transformării 
industriale; invită Comisia să analizeze 
cum ar putea să se utilizeze pe deplin 
pârghiile cheltuielilor publice și 
investițiilor pentru a atinge obiective de 
politică, inclusiv prin introducerea 
obligativității criteriilor sociale și de mediu 
în achizițiile publice; invită, de asemenea, 
Comisia să insiste pentru un instrument 
mai ambițios privind achizițiile publice 
internaționale, care să prevadă 
reciprocitate și standarde comune, 
promovând respectarea proprietății 
intelectuale pentru a încuraja partenerii 
comerciali străini care își asumă 
angajamentul pentru un nivel de protecție 
la fel de ridicat ca în cazul UE;

Or. en

Amendamentul 659
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Maria Spyraki, 
Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss
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Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că achizițiile publice sunt 
un vector esențial al transformării 
industriale; invită Comisia să analizeze 
cum ar putea să se utilizeze pe deplin 
pârghiile cheltuielilor publice și 
investițiilor pentru a atinge obiective de 
politică, inclusiv prin introducerea 
obligativității criteriilor sociale și de mediu 
în achizițiile publice; invită, de asemenea, 
Comisia să insiste pentru un instrument 
mai ambițios privind achizițiile publice, 
care să prevadă reciprocitate și standarde 
comune;

22. consideră că achizițiile publice sunt 
un vector al transformării industriale; invită 
Comisia să analizeze cum ar putea să se 
utilizeze pe deplin pârghiile cheltuielilor 
publice și investițiilor pentru a atinge 
obiective de politică, inclusiv prin 
consolidarea sustenabilității și a criteriilor 
sociale în achizițiile publice; invită, de 
asemenea, Comisia să insiste pentru un 
instrument mai ambițios privind achizițiile 
publice internaționale, care să prevadă 
reciprocitate și standarde comune, 
concentrându-se totodată asupra 
eficienței și a predictibilității 
instrumentului, pentru a asigura liberul 
schimb și prețuri competitive pentru 
consumatorii din Europa;

Or. en

Amendamentul 660
Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că achizițiile publice sunt 
un vector esențial al transformării 
industriale; invită Comisia să analizeze 
cum ar putea să se utilizeze pe deplin 
pârghiile cheltuielilor publice și 
investițiilor pentru a atinge obiective de 
politică, inclusiv prin introducerea 
obligativității criteriilor sociale și de mediu 
în achizițiile publice; invită, de asemenea, 
Comisia să insiste pentru un instrument 
mai ambițios privind achizițiile publice 
internaționale, care să prevadă 
reciprocitate și standarde comune;

22. consideră că achizițiile publice sunt 
un vector esențial al transformării 
industriale; invită Comisia să analizeze 
cum ar putea să se utilizeze pe deplin 
pârghiile cheltuielilor publice și 
investițiilor pentru a atinge obiective de 
politică, inclusiv prin introducerea 
obligativității criteriilor sociale și de mediu 
în achizițiile publice;
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Or. en

Amendamentul 661
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că achizițiile publice sunt 
un vector esențial al transformării 
industriale; invită Comisia să analizeze 
cum ar putea să se utilizeze pe deplin 
pârghiile cheltuielilor publice și 
investițiilor pentru a atinge obiective de 
politică, inclusiv prin introducerea 
obligativității criteriilor sociale și de mediu 
în achizițiile publice; invită, de asemenea, 
Comisia să insiste pentru un instrument 
mai ambițios privind achizițiile publice, 
care să prevadă reciprocitate și standarde 
comune;

22. consideră că achizițiile publice 
ecologice și sustenabile sunt un vector 
esențial al transformării industriale; invită 
Comisia să analizeze cum ar putea să se 
utilizeze pe deplin pârghiile cheltuielilor 
publice și investițiilor pentru a crea piețe 
pentru produse și servicii neutre din 
punctul de vedere al emisiilor de carbon și 
eficiente din punctul de vedere al 
resurselor și pentru a atinge obiective de 
politică, inclusiv prin introducerea 
obligativității criteriilor sociale și de mediu 
în achizițiile publice; invită, de asemenea, 
Comisia să insiste pentru un instrument 
mai ambițios privind achizițiile publice 
internaționale, care să prevadă 
reciprocitate și standarde comune;

Or. en

Amendamentul 662
Marek Paweł Balt

Propunerea de rezoluție
Punctul 22 – subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

solicită Comisiei să consolideze mai mult 
producția europeană cu emisii reduse de 
dioxid de carbon în cadrul industriilor 
mari consumatoare de energie (de 
exemplu, industria chimică, industria 
siderurgică, industria cimentului, 
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industria metalelor neferoase) și să 
promoveze economia circulară, ca urmare 
a recomandărilor Planului general al UE 
din 2019 pentru o transformare 
competitivă a industriilor energointensive, 
pentru a contribui la relocarea 
importurilor din regiuni cu emisii mai 
ridicate de dioxid de carbon și pentru a 
stimula asumarea unor niveluri mai 
ridicate de ambiție în materie de climă din 
partea partenerilor comerciali mondiali ai 
UE;

Or. en

Amendamentul 663
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază necesitatea de a stimula 
dezvoltarea piețelor-lider și de a introduce 
instrumente scalabile pentru creșterea 
cererii pentru materiale și produse 
industriale sustenabile, în special cu 
cerințe ridicate în ceea ce privește 
cheltuiala de capital; invită Comisia să 
instituie norme, cote și standarde mai 
ambițioase și mai eficace în ceea ce 
privește reducerea emisiilor de GES, 
reciclarea, economiile de resurse și 
energie, reducerea poluării la zero și 
cerințele în materie de economie 
circulară, care să vină în sprijinul 
cadrului de politică privind produsele 
sustenabile; evidențiază revizuirea 
standardelor în materie de achiziții 
publice pentru materialele de bază, cum 
ar fi în sectorul construcțiilor, precum și 
introducerea unor mandate pentru 
achiziționarea de produse și materiale 
sustenabile destinate marilor consumatori 
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din sectorul privat, cote pentru produse și 
materiale neutre din punct de vedere 
climatic, inclusiv oțelul fără emisii de 
carbon și cimentul cu emisii reduse de 
carbon, precum și etichetarea obligatorie 
privind sustenabilitatea și potențialul de 
reparare al produselor și informații 
îmbunătățite pentru consumatori;

Or. en

Amendamentul 664
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. este de părere că, pentru ca faza de 
reconstrucție și de transformare să fie cu 
adevărat eficace, administrația publică ar 
trebui să joace un rol esențial în 
asigurarea unui mediu economic 
favorabil întreprinderilor și în reducerea 
sarcinii administrative asupra 
întreprinderilor, asigurând totodată cele 
mai înalte standarde în materie de 
transparență și de securitate a 
lucrătorilor; consideră că instrumentele 
de guvernare electronică, politicile în 
materie de inovare digitală și dezvoltarea 
competențelor digitale ar trebui 
promovate în cadrul sectorului public și 
în rândul angajaților acestuia; invită 
Comisia să asigure schimbul de bune 
practici naționale și regionale în 
domeniu, cu o referire specifică la 
gestionarea publică a competitivității 
economice;

Or. en
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Amendamentul 665
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. reamintește importanța unui sector 
farmaceutic sustenabil și competitiv 
pentru a asigura accesul sustenabil al 
pacienților la medicamente, după cum s-a 
demonstrat în timpul crizei sanitare 
provocate de pandemia de Covid-19; 
invită Comisia să sprijine statele membre 
prin elaborarea ad-hoc în mod specific a 
unor orientări ale UE în ceea ce privește 
achizițiile publice sustenabile în materie 
de medicamente, în temeiul directivei 
actuale privind achizițiile publice, 
examinând și alte criterii decât prețul cel 
mai scăzut, în special prin punerea în 
aplicare a așa-ziselor criterii ale celei mai 
avantajoase oferte din puncte de vedere 
economic, pentru a asigura investițiile 
productive existente din Europa, 
garantând sustenabilitatea, concurența și 
securitatea aprovizionării pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 666
Dan Nica, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Tsvetelina Penkova, 
Romana Jerković

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită Comisiei ca, pentru o 
sprijini mai bine cercetarea și inovarea 
europeană, să sprijine în continuare 
flexibilitatea în materie de autorizare, 
ceea ce permite inovatorilor să acorde 
autorizații într-o manieră care să reflecte 
numeroasele utilizări diferite ale 
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tehnologiei lor; consideră că, pentru ca 
UE să devină lider în ceea ce privește 
tehnologiile 5G și 6G, întreprinderile 
europene necesită o compensare 
echitabilă, astfel încât să-și poată menține 
eforturile în materie de C&D; solicită 
Comisiei să ia în considerare impactul pe 
care planul de acțiune privind 
proprietatea intelectuală l-ar putea avea 
asupra contribuitorilor europeni la 
elaborarea standardelor;

Or. en

Amendamentul 667
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. invită Comisia să ia în considerare 
posibila introducere a unui „Act european 
privind achizițiile” pentru a sprijini 
producătorii europeni, în special IMM-
urile, care se confruntă cu un nivel tot 
mai mare de concurență cauzat îndeosebi 
de țările cu economie emergentă; 
subliniază că „Actul european privind 
achizițiile” va fi necesar în absența unui 
Instrument pentru achiziții publice 
internaționale; reamintește, în acest sens, 
că strategia industrială a UE s-a 
concentrat întotdeauna prea mult asupra 
serviciilor în detrimentul industriei 
prelucrătoare, care cuprind în continuare 
majoritatea IMM-urilor din UE;

Or. en

Amendamentul 668
Carlo Calenda

Propunere de rezoluție
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Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. (punct nou) recunoaște contribuția 
standardizării la piața unică europeană și 
contribuția sa la creșterea bunăstării 
economice, societale și de mediu, inclusiv 
a sănătății și siguranței consumatorilor și 
a lucrătorilor; subliniază necesitatea de a 
dezvolta, a evalua și a utiliza standarde 
armonizate pentru a sprijini industriile de 
producție în moduri care sunt eficiente, 
sigure, repetabile și de înaltă calitate;

Or. en

Amendamentul 669
Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază importanța de a trasa 
direcția politică și a politicilor și de a oferi 
programe publice ambițioase care să 
sprijine industria și să stimuleze 
investițiile, în special în C&D, precum și 
în industria spațială și cea a apărării; 
subliniază, în acest sens, importanța de a 
dispune de o finanțare adecvată și de a 
promova sinergiile în următorul CFM 
pentru programul Orizont Europa, pentru 
programul spațial european și pentru 
Fondul european de apărare;

Or. en

Amendamentul 670
Aldo Patriciello
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Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. solicită Comisiei, în urma crizei 
provocate de pandemia de Covid-19 și a 
nevoii clare de coordonare și dialog la 
nivel paneuropean pentru a garanta 
accesul pacienților la tratament, să creeze 
o platformă ad-hoc împreună cu 
responsabilii de elaborarea politicilor, cu 
autoritățile, cu industria farmaceutică și 
cu părțile interesate relevante din cadrul 
lanțului de aprovizionare din domeniul 
sănătății, pentru a defini și a conveni o 
foaie de parcurs comună și acțiuni și 
politici concrete, de exemplu pentru a 
asigura sustenabilitatea și competitivitatea 
sectorului farmaceutic în Europa;

Or. en

Amendamentul 671
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. solicită introducerea obligativității 
unui proces de diligență în ceea ce 
privește drepturile omului, trasabilitatea 
socială și de mediu, pe parcursul întregii 
producții și al lanțurilor valorice, și 
lărgirea domeniului de aplicare dincolo 
de minerale și metale, în conformitate cu 
Principiile directoare privind afacerile și 
drepturile omului, cu Orientările OCDE 
privind întreprinderile multinaționale și 
cu Directiva europeană privind 
prezentarea de informații nefinanciare;

Or. en
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Amendamentul 672
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 22 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22c. solicită de urgență un moratoriu 
privind mineritul pe fundul mărilor 
adânci, care să fie pus în aplicare din 
2021 pentru a preveni extracția de materii 
prime din oceane, dat fiind că materiile 
secundare reprezintă o sursă de 
aprovizionare mult mai viabilă;

Or. en

Amendamentul 673
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22d. sprijină măsurile de politică 
menite să transforme produsele 
sustenabile într-o normă, inclusiv o 
extindere a domeniului de aplicare a 
proiectării ecologice, cu ajutorul unei 
legislații care să facă produsele mai 
sustenabile, reparabile, reutilizabile, fără 
componente toxice și reciclabile, precum 
și un program de lucru solid pentru 
proiectarea ecologică și etichetarea 
ecologică pentru perioada 2020-2024, 
care trebuie prezentat în 2020, și să 
adopte măsurile pentru fiecare grup 
specific de produse, de îndată ce sunt 
pregătite, inclusiv pentru telefoanele 
inteligente și alte echipamente 
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informatice noi; solicită punerea în 
aplicare a pașaportului digital al 
produsului, care transmite informații 
despre conținutul de materiale și de 
substanțe chimice, performanțele în 
materie de circularitate și amprenta de 
carbon și de mediu a produselor și a 
materialelor introduse pe piața UE; 
subliniază necesitatea de a promova 
consumul și producția locale pe baza 
principiilor de refuz, reducere, reutilizare, 
reciclare și reparare, pentru a opri 
strategiile comerciale de obsolescență 
programată, prin care produsele sunt 
concepute astfel încât să aibă o durată de 
viață scurtă și să trebuiască să fie 
înlocuite, și pentru a adapta consumul la 
capacitate de suport a planetei; solicită 
introducerea obligativității achizițiilor 
sustenabile pentru autoritățile publice și 
organizațiile private;

Or. en

Amendamentul 674
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22e. consideră că materialele 
regenerabile obținute pe căi sustenabile 
vor juca un rol important în tranziția 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic și subliniază necesitatea 
de a stimula investițiile în dezvoltarea 
unei bioeconomii sustenabile și circulare, 
în care materialele fabricate cu utilizarea 
unei mari cantități de combustibili fosili 
să fie înlocuite cu materiale regenerabile 
și de origine biologică, care sunt obținute 
pe căi sustenabile și sunt utilizate cât mai 
mult cu putință, de exemplu în domeniul 
construcțiilor, al textilelor, al produselor 
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chimice, al ambalajelor, al construcțiilor 
navale și al producerii de energie; 
subliniază că acest lucru va trebui realizat 
într-un mod sustenabil și cu respectarea 
limitelor ecologice; subliniază 
neconcordanțele care există în prezent 
între obiectivele Uniunii în materie de 
biodiversitate și politica sa în domeniul 
bioenergiei; invită, prin urmare, Comisia 
să adopte criterii mai stricte de 
sustenabilitate pentru bionenergie, astfel 
încât să se asigure că contribuția sa nu 
dăunează biodiversității și ecosistemelor 
nici în interiorul, nici în afara Uniunii; 
solicită sprijin pentru cercetare și inovare 
în vederea găsirii unor soluții pentru o 
bioeconomie sustenabilă și circulară, care 
ar trebui să țină cont de necesitatea de a 
proteja biodiversitatea și ecosistemele 
unice;

Or. en

Amendamentul 675
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită Comisia să adopte un sistem 
solid de indicatori cheie de performanță 
pentru a analiza impactul ex-ante al 
regulamentelor și instrumentelor Uniunii, 
precum și pentru a monitoriza progresele și 
rezultatele;

23. invită Comisia să pună în aplicare 
un cadru de guvernanță solid, inclusiv un 
Forum industrial care să sprijine Comisia 
în punerea în aplicare cu succes a 
strategiei industriale, să introducă 
urmărirea progreselor ca punct 
permanent pe agenda Consiliului 
Competitivitate și al Parlamentului 
European, precum și să creeze alianțe 
între industrie și statele membre; solicită 
Comisiei să completeze acest cadru de 
guvernanță prin adoptarea unui sistem 
solid de indicatori cheie de performanță 
pentru a analiza impactul ex-ante al 
regulamentelor și instrumentelor Uniunii, 
al posibilelor investiții, precum și pentru a 
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monitoriza progresele și rezultatele;

Or. en

Amendamentul 676
Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Bernard Guetta, Stéphane 
Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, 
Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită Comisia să adopte un sistem 
solid de indicatori cheie de performanță 
pentru a analiza impactul ex-ante al 
regulamentelor și instrumentelor Uniunii, 
precum și pentru a monitoriza progresele și 
rezultatele;

23. invită Comisia să adopte un sistem 
solid de indicatori cheie de performanță 
pentru a analiza impactul ex-ante al 
regulamentelor și instrumentelor Uniunii, 
precum și pentru a monitoriza progresele și 
rezultatele, luând în considerare 
dimensiunea IMM-urilor; solicită 
Comisiei să raporteze periodic Consiliului 
Competitivitate și Parlamentului 
European progresele realizate;

Or. en

Amendamentul 677
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită Comisia să adopte un sistem 
solid de indicatori cheie de performanță 
pentru a analiza impactul ex-ante al 
regulamentelor și instrumentelor Uniunii, 
precum și pentru a monitoriza progresele și 
rezultatele;

23. invită Comisia să adopte un sistem 
solid de indicatori cheie de performanță 
pentru a analiza impactul ex-ante al 
regulamentelor și instrumentelor Uniunii, 
precum și pentru a monitoriza progresele și 
rezultatele; subliniază necesitatea 
dezvoltării, evaluării și utilizării unor 
standarde armonizate pentru a spori 
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competitivitatea industriei europene, 
pentru a reduce costurile, pentru a 
îmbunătăți siguranța și pentru a crește 
productivitatea;

Or. en

Amendamentul 678
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită Comisia să adopte un sistem 
solid de indicatori cheie de performanță 
pentru a analiza impactul ex-ante al 
regulamentelor și instrumentelor Uniunii, 
precum și pentru a monitoriza progresele și 
rezultatele;

23. invită Comisia să adopte un sistem 
solid de indicatori cheie de performanță 
pentru a analiza impactul ex-ante al 
regulamentelor și instrumentelor Uniunii, 
precum și pentru a monitoriza progresele și 
rezultatele; solicită Comisiei să transmită 
un raport anual Parlamentului European 
și Consiliului cu privire la progresele 
înregistrate în tranziția către o industrie 
competitivă și cu zero emisii nete de GES;

Or. en

Amendamentul 679
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită Comisia să adopte un sistem 
solid de indicatori cheie de performanță 
pentru a analiza impactul ex-ante al 
regulamentelor și instrumentelor Uniunii, 
precum și pentru a monitoriza progresele și 
rezultatele;

23. invită Comisia să adopte un sistem 
solid de indicatori cheie de performanță 
pentru a analiza impactul ex-ante al 
regulamentelor și instrumentelor Uniunii, 
precum și pentru a monitoriza progresele și 
rezultatele; subliniază că sistemul de 
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indicatori-cheie de performanță ar trebui 
să se bazeze pe obiective care sunt 
specifice, măsurabile, abordabile, 
relevante și încadrate în timp;

Or. en

Amendamentul 680
Dan Nica, Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Romana Jerković

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită Comisia să adopte un sistem 
solid de indicatori cheie de performanță 
pentru a analiza impactul ex-ante al 
regulamentelor și instrumentelor Uniunii, 
precum și pentru a monitoriza progresele și 
rezultatele;

23. invită Comisia să adopte un sistem 
solid de indicatori cheie de performanță 
pentru a analiza impactul ex-ante al 
regulamentelor și instrumentelor Uniunii 
pe baza unor dovezi întemeiate pe fapte, 
precum și pentru a monitoriza progresele și 
rezultatele;

Or. en

Amendamentul 681
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită Comisia să adopte un sistem 
solid de indicatori cheie de performanță 
pentru a analiza impactul ex-ante al 
regulamentelor și instrumentelor Uniunii, 
precum și pentru a monitoriza progresele și 
rezultatele;

23. invită Comisia să adopte un sistem 
solid de indicatori cheie de performanță 
pentru a analiza impactul ex-ante al 
regulamentelor și instrumentelor Uniunii, 
al posibilelor investiții, precum și pentru a 
monitoriza progresele și rezultatele;

Or. en
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Amendamentul 682
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. consideră că evaluarea legislației 
și a măsurilor UE ar trebui să vizeze mai 
mult analizarea punerii în aplicare în 
statele membre și evidențierea cazurilor în 
care legislația UE este pusă în aplicare 
sau interpretată într-un mod care creează 
obstacole inutile și neașteptate în materie 
de reglementare atât pentru IMM-uri, cât 
și pentru întreprinderile mai mari;

Or. en

Amendamentul 683
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită Comisiei să elaboreze 
orientări pentru agențiile naționale de 
statistică, astfel încât acestea să strângă 
date relevante cu privire la industriile din 
Europa, în special în ceea ce privește 
industria prelucrătoare, pentru a măsura 
gradul de integrare a lanțurilor valorice, 
evoluția ocupării forței de muncă și a 
dezvoltării teritoriale;

Or. en
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Amendamentul 684
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. se așteaptă ca strategia industrială 
să implice propuneri pentru aplicarea 
principiului numărului constant, astfel 
încât, pentru orice cost suplimentar de 
conformare introdus de o legislație nouă, 
valoarea aferentă costului de conformare 
să fie redusă în cadrul aceluiași sector; 
subliniază necesitatea de a merge chiar 
mai departe și de a reduce sarcina de 
reglementare, dacă este posibil, și invită la 
asumarea unui angajament și a unui 
obiectiv concrete în vederea reducerii cu 
30 % a sarcinii de reglementare inutile la 
nivel european și național; este de părere 
că UE trebuie să-și consolideze principiile 
bazate pe ideea unei implicări cât mai 
mari în chestiuni majore și cât mai mici 
în cele de mai mică importanță”, pentru a 
asigura mai bine proporționalitatea;

Or. en

Amendamentul 685
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 23 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23c. evidențiază creșterea servicializării 
și a digitalizării industriilor europene și 
subliniază că industriile UE sunt relativ 
servicializate comparativ cu altele, la nivel 
internațional; subliniază necesitatea de a 
continua eliminarea barierelor pentru 
furnizarea de servicii, inclusiv în ceea ce 
privește circulația persoanelor și fluxul 
liber al datelor, atât în cadrul pieței 
interne, cât și în raport cu țări terțe;

Or. en

Amendamentul 686
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. având în vedere profunda 
modificare a contextului economic 
internațional, invită Comisia să își 
revizuiască reglementările antitrust și să 
continue să se asigure că punerea în 
aplicare a legislației UE în materie de 
concurență este eficace în menținerea 
competitivității Uniunii la nivel mondial, 
căutând un echilibru între sprijinul 
acordat așa-numiților „campioni 
europeni” și protejarea lanțului de 
aprovizionare de concurența neloială, 
astfel încât să se compenseze lipsa unor 
condiții de concurență echitabile la nivel 
mondial, având în vedere nivelurile mai 
ridicate de concentrare, marginalitate și 
inegalități vizibile în economie;

eliminat

Or. en

Amendamentul 687
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Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-
Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. având în vedere profunda 
modificare a contextului economic 
internațional, invită Comisia să își 
revizuiască reglementările antitrust și să 
continue să se asigure că punerea în 
aplicare a legislației UE în materie de 
concurență este eficace în menținerea 
competitivității Uniunii la nivel mondial, 
căutând un echilibru între sprijinul acordat 
așa-numiților „campioni europeni” și 
protejarea lanțului de aprovizionare de 
concurența neloială, astfel încât să se 
compenseze lipsa unor condiții de 
concurență echitabile la nivel mondial, 
având în vedere nivelurile mai ridicate de 
concentrare, marginalitate și inegalități 
vizibile în economie;

24. având în vedere profunda 
modificare a contextului economic 
internațional, invită Comisia să își 
revizuiască reglementările antitrust și să 
continue să se asigure că punerea în 
aplicare a legislației UE în materie de 
concurență este eficace în menținerea unei 
piețe unice pe deplin funcționale, care să 
permită întreprinderilor UE să fie 
competitive la nivel mondial, căutând un 
echilibru între funcționarea pieței unice, 
protejându-ne în același timp industriile 
de concurența neloială mondială; 
subliniază că UE trebuie să continue să-și 
adapteze normele în materie de 
concurență și că Europa trebuie să 
adapteze, în special, conceptul abordării 
dominante, pentru a lua în considerare, 
de exemplu, protecția vieții private a 
consumatorilor, protecția datelor cu 
caracter personal, posibilitățile de alegere 
ale consumatorilor, structura pieței, 
costurile de schimbare și efectele de 
blocare; subliniază că puterea și 
competitivitatea industrială europeană se 
bazează pe o rețea densă și diversă de 
întreprinderi și furnizori mici și mijlocii 
inovatori; invită Comisia să acorde 
prioritate sprijinului furnizat IMM-urilor 
și întreprinderilor nou-înființate și să 
stimuleze capacitatea de inovare a 
acestora, asigurându-se totodată că au 
acces la Mecanismul pentru investiții 
strategice;

Or. en
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Amendamentul 688
Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. având în vedere profunda 
modificare a contextului economic 
internațional, invită Comisia să își 
revizuiască reglementările antitrust și să 
continue să se asigure că punerea în 
aplicare a legislației UE în materie de 
concurență este eficace în menținerea 
competitivității Uniunii la nivel mondial, 
căutând un echilibru între sprijinul acordat 
așa-numiților „campioni europeni” și 
protejarea lanțului de aprovizionare de 
concurența neloială, astfel încât să se 
compenseze lipsa unor condiții de 
concurență echitabile la nivel mondial, 
având în vedere nivelurile mai ridicate de 
concentrare, marginalitate și inegalități 
vizibile în economie;

24. având în vedere profunda 
modificare a contextului economic 
internațional, invită Comisia să își 
revizuiască reglementările antitrust și să 
continue să se asigure că punerea în 
aplicare a legislației UE în materie de 
concurență este eficace în menținerea 
competitivității Uniunii la nivel mondial, 
căutând un echilibru între sprijinul acordat 
așa-numiților „campioni europeni” și 
protejarea lanțului de aprovizionare de 
concurența neloială, astfel încât să se 
compenseze lipsa unor condiții de 
concurență echitabile la nivel mondial, 
având în vedere nivelurile mai ridicate de 
concentrare, marginalitate și inegalități 
vizibile în economie, asigurându-se 
totodată că acești „campioni europeni” nu 
subminează libera concurență pe piața 
internă a UE;

Or. en

Amendamentul 689
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. având în vedere profunda 
modificare a contextului economic 
internațional, invită Comisia să își 
revizuiască reglementările antitrust și să 
continue să se asigure că punerea în 
aplicare a legislației UE în materie de 
concurență este eficace în menținerea 

24. având în vedere profunda 
modificare a contextului economic 
internațional, invită Comisia să readapteze 
normele în materie de concurență pentru a 
garanta suveranitatea și independența 
statelor membre și a Uniunii, pentru a 
sprijini întreprinderile europene 
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competitivității Uniunii la nivel mondial, 
căutând un echilibru între sprijinul 
acordat așa-numiților „campioni 
europeni” și protejarea lanțului de 
aprovizionare de concurența neloială, 
astfel încât să se compenseze lipsa unor 
condiții de concurență echitabile la nivel 
mondial, având în vedere nivelurile mai 
ridicate de concentrare, marginalitate și 
inegalități vizibile în economie;

„campioane”, pentru a proteja lanțurile 
de aprovizionare împotriva concurenței 
neloiale și, în final, pentru a consolida 
prezența industrială în cadrul teritoriilor;

Or. en

Amendamentul 690
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. având în vedere profunda 
modificare a contextului economic 
internațional, invită Comisia să își 
revizuiască reglementările antitrust și să 
continue să se asigure că punerea în 
aplicare a legislației UE în materie de 
concurență este eficace în menținerea 
competitivității Uniunii la nivel mondial, 
căutând un echilibru între sprijinul 
acordat așa-numiților „campioni 
europeni” și protejarea lanțului de 
aprovizionare de concurența neloială, astfel 
încât să se compenseze lipsa unor condiții 
de concurență echitabile la nivel mondial, 
având în vedere nivelurile mai ridicate de 
concentrare, marginalitate și inegalități 
vizibile în economie;

24. având în vedere profunda 
modificare a contextului economic 
internațional, invită Comisia să își 
revizuiască reglementările antitrust și să 
continue să se asigure că punerea în 
aplicare a legislației Uniunii în materie de 
concurență este eficace în menținerea 
competitivității Uniunii la nivel mondial, 
precum și să garanteze condiții de 
concurență echitabile pentru IMM-uri în 
raport cu actori mai mari și cu mai multe 
resurse și protejarea lanțului de 
aprovizionare de concurența neloială, astfel 
încât să se compenseze lipsa unor condiții 
de concurență echitabile la nivel mondial, 
luând în considerare nivelurile mai 
ridicate de concentrare, marginalitate și 
inegalități vizibile în economie;

Or. en

Amendamentul 691
Dominique Riquet, Christophe Grudler
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Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. având în vedere profunda 
modificare a contextului economic 
internațional, invită Comisia să își 
revizuiască reglementările antitrust și să 
continue să se asigure că punerea în 
aplicare a legislației UE în materie de 
concurență este eficace în menținerea 
competitivității Uniunii la nivel mondial, 
căutând un echilibru între sprijinul acordat 
așa-numiților „campioni europeni” și 
protejarea lanțului de aprovizionare de 
concurența neloială, astfel încât să se 
compenseze lipsa unor condiții de 
concurență echitabile la nivel mondial, 
având în vedere nivelurile mai ridicate de 
concentrare, marginalitate și inegalități 
vizibile în economie;

24. având în vedere profunda 
modificare a contextului economic 
internațional, invită Comisia să își 
revizuiască reglementările antitrust și pe 
cele privind concentrările și să continue să 
se asigure că punerea în aplicare a 
legislației UE în materie de concurență este 
eficace în menținerea competitivității 
Uniunii la nivel mondial, căutând un 
echilibru între sprijinul acordat așa-
numiților „campioni europeni” și 
protejarea lanțului de aprovizionare de 
concurența neloială, astfel încât să se 
compenseze lipsa unor condiții de 
concurență echitabile la nivel mondial, 
având în vedere nivelurile mai ridicate de 
concentrare, marginalitate și inegalități 
vizibile în economie;

Or. fr

Amendamentul 692
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. recunoaște că un cadru solid în 
ceea ce privește drepturile de proprietate 
intelectuală este un factor esențial care 
stă la baza competitivității europene, în 
vederea combaterii spionajului industrial 
și a contrafacerii și, prin urmare, invită 
Comisia să mențină și să consolideze 
acest cadru; subliniază necesitatea de a 
asigura paritatea cu SUA și China în ceea 
ce privește stimulentele PI în domeniul 
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științelor vieții pentru ca Europa să 
rămână o destinație atractivă pentru 
investițiile în domeniul C&D și pentru 
dezvoltarea industrială; invită Comisia să 
mențină și să dezvolte sistemul european 
de PI de rang mondial prin promovarea 
unei protecții solide a PI, a unor 
stimulente și mecanisme de recompensare 
pentru C&D, în vederea atragerii de 
investiții în dezvoltarea inovațiilor viitoare 
în beneficiul pacienților;

Or. en

Amendamentul 693
Nicola Danti, Katalin Cseh, Nicola Beer

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. este de părere că asigurarea 
aplicării în mod eficace a drepturilor de 
proprietate intelectuală este esențială 
pentru protejarea imobilizărilor 
necorporale ale întreprinderilor, pentru 
promovarea inovării și a creativității și 
pentru îmbunătățirea competitivității, 
precum și pentru combaterea 
contrafacerii și a pirateriei; salută 
anunțul referitor la un plan de acțiune 
privind proprietatea intelectuală; invită 
Comisia să reia dezbaterea cu privire la 
extinderea protejării indicației geografice 
la nivelul UE la produse neagricole, 
pentru a păstra know-how-ul, pentru a 
sprijini producția și locurile de muncă 
sustenabile și pentru a îmbunătăți 
atractivitatea și reputația producțiilor UE 
de înaltă calitate în întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 694
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Salvatore De Meo

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. invită Comisia să creeze o 
„Agenție industrială europeană pentru 
reconstrucție” temporară, care să aibă 
capacitatea de a salva și a gestiona 
întreprinderile europene care au o 
importanță strategică pentru sector, 
producția cumulativă, nivelurile de 
ocupare a forței de muncă sau în privința 
posibilelor consecințe asupra sistemului 
de producție, pentru a dispune de un 
instrument unic și eficient al politicii 
industriale europene, care să poată 
atenua divergențele dintre sistemele 
naționale de ajutor pentru a evita 
denaturările permanente ale pieței unice; 

Or. en

Amendamentul 695
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită Comisiei să consolideze 
mai mult producția europeană cu emisii 
reduse de dioxid de carbon în cadrul 
industriilor mari consumatoare de energie 
(de exemplu, industria chimică, industria 
siderurgică, industria metalelor 
neferoase, industria cimentului) și să 
promoveze economia circulară, ca urmare 
a recomandărilor Planului general al UE 
din 2019 pentru o transformare 
competitivă a industriilor energointensive, 
pentru a contribui la relocarea 
importurilor din regiuni cu emisii mai 
ridicate de dioxid de carbon și pentru a 
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stimula asumarea unor niveluri mai 
ridicate de ambiție în materie de climă din 
partea partenerilor comerciali mondiali ai 
UE; 

Or. en

Amendamentul 696
Dan Nica, Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Romana Jerković

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. invită Comisia să asigure o 
guvernanță solidă a strategiei industriale, 
concentrându-se asupra celor paisprezece 
ecosisteme industriale identificate, și să 
includă părțile interesate și reprezentanții 
relevanți din cele paisprezece ecosisteme 
industriale, împreună cu reprezentanții 
statelor membre și ai instituțiilor UE;

Or. en

Amendamentul 697
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. recunoaște că un cadru solid în 
ceea ce privește drepturile de proprietate 
intelectuală este un factor esențial care 
stă la baza competitivității europene și, 
prin urmare, invită Comisia să mențină și 
să consolideze acest cadru;

Or. en
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Amendamentul 698
Pietro Fiocchi

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. în vederea protejării 
competitivității europene, insistă asupra 
faptului că măsurile propuse în viitoarea 
strategie a UE în domeniul farmaceutic ar 
trebui să pună accentul pe asigurarea 
păstrării de către Europa a poziției de 
„inovator și lider mondial”, după cum 
este evidențiat în scrisoarea de misiune a 
președintei Von der Leyen către comisarul 
pentru sănătate, Stella Kyriakides, 
recunoscând că orice politică a UE care 
are drept scop readucerea producției de 
medicamente și a ingredientelor active în 
Europa începe cu menținerea pe teritoriul 
său a unei industrii farmaceutice 
dinamice, bazată pe cercetare;

Or. en

Amendamentul 699
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. invită Comisia să creeze o 
„Agenție industrială europeană pentru 
reconstrucție” temporară, care să aibă 
capacitatea de a salva și a gestiona 
întreprinderile europene care au o 
importanță strategică pentru sector, 
producția cumulativă, nivelurile de 
ocupare a forței de muncă sau în privința 
posibilelor consecințe asupra sistemului 
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de producție, pentru a dispune de un 
instrument unic și eficient al politicii 
industriale europene, care să poată 
atenua divergențele dintre sistemele 
naționale de ajutor pentru a evita 
denaturările permanente ale pieței unice;

Or. en

Amendamentul 700
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 24 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24c. consideră că o abordare 
cuprinzătoare a strategiei industriale, care 
să includă toate politicile UE, poate juca 
un rol important în cadrul diplomației 
economice și „industriale”; încurajează 
Comisia să utilizeze în mod activ rețeaua 
UE a camerelor de comerț în țări terțe 
pentru a crea noi parteneriate comerciale, 
precum și pentru a include industria în 
cadrul unor misiuni în țări terțe;

Or. en

Amendamentul 701
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 24 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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24d. solicită Comisiei să pună în 
aplicare, cât mai curând posibil, brevetul 
european cu efect unitar, astfel cum este 
prevăzut în Acordul privind curtea unică 
în materie de brevete din 19 februarie 
2013;

Or. en

Amendamentul 702
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, 
Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 24 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24e. solicită revizuirea politicii 
comerciale a UE pentru a se asigura că 
întreprinderile industriale europene nu 
trebuie să se mai confrunte cu o 
concurență dezechilibrată din partea unor 
întreprinderi din țări terțe, care nu impun 
producției lor același nivel de cerințe 
prescriptive;

Or. en

Amendamentul 703
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, 
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 24 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24f. solicită majorarea plafonului 
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ajutorului „de minimis” și a plafonului 
ajutorului de stat exceptat de la obligația 
de notificare în conformitate cu 
Regulamentul general al Comisiei de 
exceptare pe categorii de ajutoare 
(RGECA);

Or. en

Amendamentul 704
Tom Berendsen
în numele Grupului PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 24 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24g. invită Comisia să interzică toate 
finanțările UE pentru întreprinderi din 
afara Europei sau pentru întreprinderi 
din țări terțe care nu respectă în practică 
reciprocitatea în ceea ce privește accesul 
la achiziții publice;

Or. en


