
AMENDAMENTUL 2  
Planul de acțiune verde pentru IMM-uri și Inițiativa 

privind locurile de muncă verzi  

 

ECOS-V-062  

 

Punctul 6  

 

 

Se modifică după cum urmează:  

BORBOLY Csaba  

BRĂILOIU Ovidiu  

NICA Alin Adrian  

RIBÁNYI József  

STEPANESCU Mihai  

SZABÓ Róbert  

 

Proiect de aviz  Amendament  

subliniază rolul central jucat de sectorul public și 

de autoritățile locale și regionale în facilitarea 

tranziției către o economie verde;  

subliniază rolul central jucat de sectorul public și 

de autoritățile locale și regionale în facilitarea 

tranziției către o economie verde;, nu în ultimul 

rând prin reducerea sarcinii administrative și prin 

inițiative care vizează asigurarea oportunităților 

create prin e-guvernare; 

 

Expunere de motive  

 

Autoritățile locale trebuie să încurajeze întreprinderile să aibă în vedere achiziționarea de tehnologii 

noi și ecologice, să adopte o nouă abordare în activitatea lor economică, prin utilizarea instrumentelor 

disponibile, cum ar fi stimulentele fiscale sau procedurile electronice rapide. 

 

(HU) RCOD/HLAH/dg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMENDAMENTUL 15  
Planul de acțiune verde pentru IMM-uri și Inițiativa 

privind locurile de muncă verzi  

 

ECOS-V-062  

 

Punctul 37  

 

 

Se modifică după cum urmează:  

BORBOLY Csaba  

BRĂILOIU Ovidiu  

NICA Alin Adrian  

RIBÁNYI József  

STEPANESCU Mihai  

SZABÓ Róbert  

 

Proiect de aviz  Amendament  

subliniază că este nevoie de o perspectivă mai 

largă și de luarea în considerare a impactului pe 

termen lung, astfel încât să se identifice o 

modalitate de a combina competențele ecologice 

cu un solid know-how antreprenorial. Ar trebui 

ca mentalitatea ecologică și antreprenorială să fie 

inculcată încă de pe băncile școlii, întrucât noile 

profesii se vor baza pe competențe în științele 

naturale, precum și pe competențe tehnice și 

matematice;  

subliniază că este nevoie de o perspectivă mai 

largă și de luarea în considerare a impactului pe 

termen lung, astfel încât să se identifice o 

modalitate de a combina competențele ecologice 

cu un solid know-how antreprenorial. Ar trebui 

ca mentalitatea ecologică și antreprenorială să fie 

inculcată încă de pe băncile școlii, întrucât noile 

profesii se vor baza pe competențe în științele 

naturale, precum și pe competențe tehnice și 

matematice; aceasta trebuie să ocupe un loc 

aparte și în cadrul programelor de educație pentru 

adulți; 

 

Expunere de motive  

 

Pentru a obține rezultate pe termen lung, este necesară și schimbarea mentalității persoanelor care au 

părăsit deja sistemul de învățământ; în acest sens trebuie pus accentul pe cursuri de educare și 

formare pentru adulți. 

 

 

(HU) RCOD/HLAH/dg 

 

 

 

 


