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Amendamentul  26 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

în numele Grupului S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Necesitatea unei politici europene de reindustrializare  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 5a. solicită ca această politică industrială 

a UE să fie bazată pe obiective și 

indicatori clari – printre care obiective 

ambițioase legate de eficiența energetică, 

resurse și climă – și o economie circulară 

și fondată pe ciclul de viață; subliniază că 

aceasta ar trebui să includă un mix 

inteligent de măsuri legate de ofertă și de 

cerere menite să relocalizeze economia 

din UE și să sporească rezistența acesteia 

și să reducă dependența sa de resurse; 

subliniază că această politică ar trebui să 

orienteze investițiile către creativitate, 

competențe, inovare și tehnologii 

sustenabile și să promoveze modernizarea 

bazei industriale europene printr-o 

politică ce ține seama de lanțul de valoare 

și include industriile de bază și actorii lor 

regionali și locali; consideră că o astfel de 

abordare ar putea să aducă avantaje în 

materie de rentabilitate pentru industria 

europeană și economia europeană în 

general; 

Or. en 
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Amendamentul  27 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

în numele Grupului S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Necesitatea unei politici europene de reindustrializare  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 5 b (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 5b. consideră că schimbările legate de 

sistemele financiare și fiscale naționale și 

internaționale, inclusiv reorientarea 

politicilor fiscale de la forța de muncă la 

resurse, internalizarea costurilor externe, 

renunțarea la combustibilii fosili și 

tarifarea adecvată a carbonului, au un rol 

esențial pentru crearea unui cadru 

economic care stimulează investițiile 

private și publice și permite unei politici 

industriale sustenabile să își 

îndeplinească obiectivele; 

Or. en 
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Amendamentul  28 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

în numele Grupului S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Necesitatea unei politici europene de reindustrializare  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 5 c (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 5c. consideră că legislația este un motor 

al inovării și că stabilirea unor standarde 

(de mediu) înalte în UE stimulează 

investițiile private necesare în C&D care 

permit societăților europene să furnizeze 

produse/servicii de calitate pe piața UE și 

să concureze pe piețele internaționale; 

Or. en 
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Amendamentul  29 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

în numele Grupului S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Necesitatea unei politici europene de reindustrializare  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 5 d (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 5d. subliniază că mulți ani de intervenții 

în sprijinul băncilor și al piețelor de 

capital din UE nu au avut un impact 

asupra locurilor de muncă și nu au 

îmbunătățit perspectivele economice; 

consideră că intervențiile publice ar trebui 

să treacă de la suprastimularea ofertei la 

politici concertate menite să stimuleze 

cererea, inclusiv prin măsuri fiscale și 

prin asigurarea creșterilor salariale; 

Or. en 
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Amendamentul  30 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

în numele Grupului S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Necesitatea unei politici europene de reindustrializare  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 5 e (după subtitlul „Politica comercială – element-cheie pentru asigurarea unor 

condiții de concurență echitabile”) (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 5e. subliniază că, pe de-o parte, mai multe 

sectoare ale economiei UE sunt larg 

deschise concurenților din țări terțe, dar 

că, pe de altă parte, țările terțe au 

introdus o serie de obstacole care 

discriminează societățile europene; 

subliniază că întreprinderile concurente 

din țările terțe, îndeosebi din China, se 

extind rapid și în mod agresiv în Europa 

și în alte regiuni din lume, fiind adesea 

susținute puternic din punct de vedere 

politic și financiar de țara lor de origine; 

subliniază faptul că aceste practici pot 

constitui concurență neloială și pune în 

pericol locurile de muncă din Europa; 

subliniază că China nu îndeplinește cele 

cinci criterii stabilite de UE pentru 

definirea statutului de economie de piață; 

Or. en 
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Amendamentul  31 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

în numele Grupului S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Necesitatea unei politici europene de reindustrializare  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

8. invită Comisia să ia în calcul mecanisme 

de ajustare la frontieră pentru a asigura 

condiții de concurență echitabile atunci 

când elaborează politici vizând îndeplinirea 

obiectivului Strategiei Europa 2020 de a 

transforma Europa în cea mai competitivă 

regiune din lume; 

8. subliniază că este necesar să se prevină 

ca politica comercială să stimuleze 

practicile anticoncurențiale, inclusiv 

dumpingul ecologic și în special 

dumpingul de produse ieftine și de 

proastă calitate care pun în pericol 

standardele europene și afectează 

industriile din UE; invită Comisia să ia în 

calcul mecanisme de ajustare la frontieră 

pentru a asigura condiții de concurență 

echitabile atunci când elaborează politici 

vizând îndeplinirea obiectivului Strategiei 

Europa 2020, dar și ca mijloc de evitare a 

dumpingului ecologic, a exploatării 

lucrătorilor și a concurenței neloiale;  

Or. en 
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Amendamentul  32 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

în numele Grupului S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Necesitatea unei politici europene de reindustrializare  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

20. solicită Comisiei ca, în coordonare cu 

statele membre, să studieze modurile în 

care se poate face posibilă reconversia 

economică și, prin urmare, să invite 

întreprinderile să decontamineze siturile 

închise într-un interval de timp rezonabil și 

să le înlesnească autorităților locale 

posibilități de a le recupera;  

20. solicită Comisiei ca, în coordonare cu 

statele membre, să studieze modurile în 

care se poate face posibilă reconversia 

economică, asigurând totodată că 

societățile își asumă pe deplin 

responsabilitățile ecologice, respectă 

legislația în materie de mediu și aplică 

standarde de mediu ridicate; solicită ca 
întreprinderile să decontamineze siturile 

închise într-un interval de timp rezonabil și 

să le înlesnească autorităților locale 

posibilități de a le recupera; 

Or. en 
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Amendamentul  33 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

în numele Grupului S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Necesitatea unei politici europene de reindustrializare  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 25a. reamintește solicitarea sa adresată 

Comisiei de a prezenta, cât mai curând 

posibil și după consultarea partenerilor 

sociali, o propunere de act legislativ 

privind informarea și consultarea 

lucrătorilor și anticiparea și gestionarea 

restructurărilor, pe baza recomandărilor 

detaliate din Rezoluția Parlamentului 

European din 15 ianuarie 2013 

referitoare la informarea și consultarea 

lucrătorilor, anticiparea și gestionarea 

restructurărilor; 

Or. en 



 

AM\1106122RO.doc PE589.640v01-00 } 

 PE589.641v01-00 } 

 PE589.644v01-00 } 

 PE589.645v01-00 } 

 PE589.647v01-00 } RC1 

RO Unită în diversitate RO 

 

4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 34 

Amendamentul  34 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

în numele Grupului S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Necesitatea unei politici europene de reindustrializare  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 25 b (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 25b. este de opinie că întreprinderile care 

doresc să profite de oportunitățile oferite 

de dreptul european al societăților 

comerciale trebuie, în același timp, să 

adere la valorile europene comune; 

solicită, prin urmare, Comisiei ca, după 

consultarea partenerilor sociali, să 

examineze necesitatea unei propuneri de 

cadru legislativ privind implicarea 

lucrătorilor în formele de întreprinderi 

europene, care să stabilească standarde 

ridicate în materie de informare, 

participare și consultare și să introducă 

standarde minime ambițioase în privința 

reprezentării lucrătorilor la nivelul 

organelor de control sau administrative; 

Or. en 
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Amendamentul  35 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

în numele Grupului S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Necesitatea unei politici europene de reindustrializare  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 31 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 31a. regretă financializarea treptată a 

economiei reale, orientată către o 

perspectivă financiară pe termen scurt și 

nu către menținerea unui mediu 

industrial inovator care poate asigura 

locuri de muncă de calitate și sustenabile, 

precum și beneficii pe termen lung pentru 

societate; regretă că această abordare a 

avut ca rezultat pierderea a numeroase 

locuri de muncă în sectorul de prelucrare; 

invită Comisia să se consulte cu partenerii 

sociali în legătură cu posibilitatea de a 

revizui legislația existentă privind 

concedierile colective, luând în 

considerare aspectele aferente cazurilor 

Caterpillar și Alstom, în special 

implicarea în procedură a tuturor 

lucrătorilor și subcontractanților, precum 

și în legătură cu măsuri eficace pentru a 

evita concedierile colective nelegale care 

nu se bazează pe motive economice reale, 

inclusiv posibilitatea unor sancțiuni - de 

exemplu, suspendarea accesului la 

programele finanțate de UE sau 
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solicitarea rambursării ajutoarelor 

publice acordate; 

Or. en 
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Amendamentul  36 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

în numele Grupului S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Necesitatea unei politici europene de reindustrializare  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 32 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 32a. solicită Comisiei să prezinte o 

propunere de revizuire a Directivei 

privind instituirea unui comitet european 

de întreprindere, introducând posibilitatea 

de suspendare a planurilor de 

restructurare și a închiderii fabricilor 

până când nu are loc o procedură 

corespunzătoare de consultare, în temeiul 

dreptului european, oferindu-le astfel 

lucrătorilor o șansă echitabilă de a 

influența procesul decizional în 

întreprindere; 

Or. en 
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Amendamentul  37 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

în numele Grupului S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Necesitatea unei politici europene de reindustrializare  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 32 b (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 32b. subliniază calitatea relațiilor 

industriale din cadrul unei întreprinderi 

ca fiind un aspect esențial al 

responsabilității sociale a întreprinderilor 

(RSI), inclusiv găsirea unor modalități de 

colaborare a partenerilor sociali, în 

special pentru îmbunătățirea dialogului 

social, anticiparea și gestionarea 

schimbărilor și ale restructurării, 

respectarea dreptului lucrătorilor de a 

forma sau adera la sindicate, de a negocia 

sau de a intra în grevă, precum și 

promovarea participării lucrătorilor; 

invită Comisia să prezinte o propunere de 

armonizare a cerințelor în materie de RSI, 

care să includă un cadru obligatoriu de 

raportare socială și de mediu, precum și 

de asumare a responsabilității de către 

întreprinderi și conducere pentru 

consecințele abuzurilor și delictelor, și 

care să stabilească un cadru pentru 

acordurile europene privind RSI; 

Or. en 
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Amendamentul  38 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

în numele Grupului S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Necesitatea unei politici europene de reindustrializare  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 34 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 34a. constată că, în cazurile de 

restructurare, lucrătorii mai tineri și cei 

mai în vârstă sunt mai frecvent vizați de 

concedieri decât alte grupe de vârstă; 

subliniază că, în cazul concedierilor, 

angajatorii trebuie să respecte legislația în 

materie de anti-discriminare, în special cu 

privire la discriminarea pe motive de 

vârstă; 

Or. en 

 

 

 


